Projectactiviteiten met bijbehorend budget – Onbegrensde Participatie
Onderdeel
Coaching, training
en begeleiding van
mensen met een
handicap
Totaal: 25 coaches
(Zie begroting no.1)
Capaciteitsontwikkeling van een
gehandicaptenzelforganisatie
Totaal:
10 zelforganisaties

(Zie begroting no.2)
Campagne-voering
in één van de drie
provincies in de
regio Lambayeque

Projectactiviteiten en budget
Voor EUR 500 ondersteunt u
de opleiding en het werk van 1 coach met een handicap
 De opleiding van 1 persoon met een handicap tot coach (3 trainingsdagen).
 Huisbezoeken door deze coach aan 4 personen met een handicap en hun famillieleden om hen middels 3 gesprekken en
het aanreiken van het handboek te begeleiden en te stimuleren zelfstandig stappen te ondernemen (12 coaching
gesprekken).
 Faciliteren door deze coach bij 2 informatiebijeenkomsten voor en met mensen met een handicap (en hun families) in de
regio (2x brede informatie verschaffing).
Voor EUR 750 ondersteunt u
1 gehandicapten-zelforganisatie met capaciteitsontwikkeling van hun organisatie. Met deze bijdrage kan de organisatie
werken aan formaliseren en versterken door hun (vrijwillige staf-)leden deel te laten nemen aan verschillende trainingen en
workshops, te weten:
 Organisatieontwikkeling en versterken van leiderschaps- en bestuursvaardigheden.
 Strategisch plannen: begeleiding bij het ontwikkelen van eigen strategie en opstellen van eigen beleidsplan en strategie
om de krachten te bundelen met andere organisaties om de situatie voor mensen met een handicap te verbeteren.
 Formaliseren van eigen organisatie. Deze workshop wordt gegeven door KVK en belastingdienst waarbij begeleiding
wordt geboden voor het formaliseren van hun organisaties (opstellen statuten, invullen formulieren, indienen van
verzoek, etc).
 Hiertoe zal EMSOLAM een speciale workshop organiseren met haar lid-organisaties in alle drie de provincies van de regio
Lambayeque, gericht op zowel versterking van onderlinge ondersteuning als gezamenlijk optreden voor
belangbehartiging en lobby voor inclusief beleid.
Voor EUR 3.000 ondersteunt u
Een breedgevoerde campagne voor bewustwording- en beleidsbeïnvloeding in één provincie met de volgende activiteiten:
 Inzet van radio, televisie, internet en social media met boodschappen m.b.t. rechten van mensen met een handicap en
het voeren van inclusief beleid.
 interactieve informatiebijeenkomsten voor en met mensen met een handicap (en hun families) in de provincie en
distributie van het handboek.
 Organiseren van een informatie workshop voor overheid, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties in de provincie. Hier zullen o.m. inclusief beleid, inhoud van de wet en reglement voor mensen met een
handicap, uitsluitingsmechanismen behandeld worden.



(Zie begroting no.3)
Ontwikkeling,
publicatie en
aanbieden van
handboek en lobby
document tbv
‘inclusief beleid’.

(Zie begroting no.1
en 3)
Coördinatie
monitoring en
evaluatie
(Zie begroting no.4)
Organisatieontwikkeling en
capaciteitsopbouw
van EMSOLAM
(Zie begroting no.5)

Organiseren van een rondetafelgesprek met bestuurders van diverse overheden in de provincie (ministeries van Sociale
Zaken, Werkgelegenheid, Gezondheidszorg en Onderwijs).
 Faciliteren en lobbyen t.b.v. het aangaan van netwerk- en strategische allianties met overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
Voor EUR 5.000 ondersteunt u
het ontwikkelen, publiceren en gericht presenteren van een handboek en een informatie- en lobbydocument voor ‘inclusief
beleid’:
 Ontwikkeling en distributie van een handboek met instructies om zowel individueel als in groepsverband stappen te
nemen mbt toegang tot publieke voorzieningen;
 Organiseren van meerdere werkvergaderingen om basisgegevens te verzamelen (o.a. bevindingen van coaches bij
huisbezoeken; problemen met betrekking tot toegang tot publieke diensten), om gezamenlijk met betrokken mensen
met een handicap en hun organisaties te analyseren en vast te stellen wat de meest urgente problemen zijn en de
bijbehorende oplossingen en aanbevelingen te formuleren.
 Schrijven, redigeren en drukken van het document waarmee effectief gelobbied kan worden voor ‘inclusief beleid’
 Publicatie bijeenkomsten organiseren met gericht aanbieden van het document aan geselecteerde beleidsmakers van
lokale en regionale overheden in de drie provincies.
Voor EUR 2.500 ondersteunt u voor een jaar
 De coördinatie van alle projectactiviteiten voor het bereiken van de projectdoelen.
 Netwerk activiteiten tbv onderlinge samenwerking zelforganisaties en strategische allianties.
 Monitoring, evaluatie en verantwoording (wordt per kwartaal uitgevoerd).
Voor EUR 5.000 ondersteunt u voor een jaar
 Organisatieontwikkeling: deskundigheidsbevordering mbt initiëren, ontwikkelen en begeleiden van participatie
activiteiten (6 training en supervisie workshops).
 Capaciteitsopbouw: het vormen van een kweekvijver van deskundige vrijwilligers die door EMSOLAM aangetrokken en
ingezet kunnen worden voor hun project- en bestuursactiviteiten.

