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Samenvatting project Onbegrensde Participatie
Problemen, Uitdagingen en Werken aan Oplossingen
Mensen met een handicap in Peru leven vaak in isolement en hebben nauwelijks toegang tot
basisvoorzieningen. Armoede en handicap gaan vaak samen. Zij hebben minder kansen hun eigen
potentieel te ontwikkelen en in te zetten omdat hun mogelijkheden op het volgen van onderwijs en
het participeren op de arbeidsmarkt zeer beperkt zijn.
De belemmeringen die mensen met een handicap in Peru ondervinden zijn veelal structureel van
aard. Ook al zijn in de Peruaanse wetgeving rechten voor mensen met een handicap vastgelegd, de
naleving van deze wet en het toezicht erop laat te wensen over.
Over het algemeen weten mensen met een handicap niet welke wegen ze moeten bewandelen om
deze belemmeringen aan te kaarten dan wel op te heffen. Ook beleidsmakers zijn niet gewend om
mensen met een handicap serieus te nemen en inclusief beleid te voeren.
Voortbouwend op de aanbevelingen en concrete vervolgstappen na het vorige project ‘All
Inclusive: Sociaal en Ondernemend’ (project voor sociale en economische participatie van mensen
met een lichamelijke handicap in Peru 2014-2016), heeft EMSOLAM zich verder gericht op meer
algemeen structurele verbetering van de situatie en de maatschappelijke participatie van mensen
met een handicap in de regio. Dit heeft geresulteerd in een concreet nieuw project Onbegrensde
Participatie (2019-2021) waarin EMSOLAM nauw met overheden, bedrijven en gehandicaptenzelforganisaties zal samenwerken om te zorgen voor goede toegang tot de gezondheidszorg,
onderwijs, arbeidsmarkt en openbaar vervoer en bevordering van deelname van mensen met een
handicap aan het ontwerpen en uitvoeren van inclusief beleid.

Project Onbegrensde Participatie
Het project Onbegrensde Participatie richt zich op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie van mensen met een handicap. Dit gebeurt enerzijds door mensen met een handicap te
trainen en begeleiden zodat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen om voor hun rechten op te
komen én capaciteitsontwikkeling van gehandicapten-zelforganisaties; anderzijds door overheid,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te stimuleren inclusief beleid daadwerkelijk uit te
voeren.

Projectdoel
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een handicap bevorderen door:
 kennis en vaardigheden aanleren en begeleiden bij het zelfstandig nemen van stappen om
belemmeringen die zij ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs,
arbeidsmarkt en infrastructuur aan te kaarten/op te heffen;
 capaciteitsontwikkeling van gehandicapten-zelforganisaties door leiderschapsvorming en
organisatieontwikkeling waardoor hun zichtbaarheid wordt vergroot, én het opstellen van
strategisch plannen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen;
 het aangaan van strategische allianties met overheden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties om middels bewustwording en beleidsbeïnvloeding inclusief beleid te stimuleren en
toezicht te houden op naleving van de wet.
 organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw van EMSOLAM als katalysator en initiator van dit
project.

Doelgroep
Mensen met een lichamelijke handicap in de regio Lambayeque, Peru. Gestreefd wordt naar
evenwichtige verdeling van deelnemers: 50% vrouwen, 50% mannen, zowel afkomstig van de stad als
het platteland. Tevens zal gewerkt worden met 10 gehandicapten-zelforganisaties.

Initiator project en projectuitvoering
Het project is geïnitieerd door EMSOLAM en wordt uitgevoerd door een project-team van staf en
vrijwilligers van EMSOLAM.

Projectduur
De projectduur is 24 maanden september 2019 t/m augustus 2021

Projectactiviteiten en beoogde projectresultaten
1. Coaching, training en begeleiding van mensen met een handicap.
 120 leden van gehandicapten-zelforganisaties hebben kennis en vaardigheden opgedaan over de
wet voor mensen met een handicap, het uitoefenen van hun rechten en toegang tot publieke
voorzieningen.
 25 Mensen met een lichamelijke handicap zijn geselecteerd om als coach deel te nemen aan het
project. Zij hebben hiervoor een training tot coach gevolgd.
 Er is een handboek samengesteld met instructies over te nemen stappen mbt toegang de diverse
publieke voorzieningen.
 100 mensen met een handicap en hun familieleden zijn door de coaches begeleid bij het
ondernemen van stappen mbt toegang tot publieke voorzieningen.
 80 van hen hebben de voor hun gewenste toegang tot een publieke voorziening verwezenlijkt.
 750 mensen met een handicap hebben aan een van de thema bijeenkomsten van de coaches
meegedaan mbt toegang tot publieke voorzieningen.
2. Capaciteitsontwikkeling van gehandicapten-zelforganisaties
 De 10 geselecteerde gehandicapten-zelforganisaties zijn geformaliseerd en zichtbaar. Ze worden
erkend door lokale en regionale overheden en treden op als gesprekspartner.
 Bestuursleden van deze gehandicapten-zelforganisaties hebben geleerd beleidsplannen en
strategische plannen op te stellen.
 Deze gehandicapten-zelforganisaties hebben een strategisch plan opgesteld en ondernemen
gezamenlijk actie om op te komen voor de rechten van mensen met een handicap.
 De gehandicapten-zelforganisaties komen op voor de rechten van mensen met een handicap en
participeren actief in lokale en regionale bijeenkomsten.
3. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding tbv inclusief beleid
 5000 Mensen uit regio Lambayeque zijn door de campagne via radio, televisie, internet en
sociale media geïnformeerd over de rechten van mensen met een handicap.
 250 afgevaardigden van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties hebben gereflecteerd op eigen beleid mbt het toepassen van de wet tbv de rechten
van mensen met een handicap. Er is bewustzijn en draagvlak gecreëerd.
 10 (groepjes van deze) afgevaardigden hebben een workshop georganiseerd binnen hun eigen
organisatie/instelling en zo meer bewustwording en slagvaardigheid gecreëerd mbt inclusief
beleid.
 Een beleidsdocument met belemmeringen en voorstellen voor oplossingen mbt toegang tot
publieke voorzieningen is opgesteld en overhandigd aan diverse lokale en regionale overheden
en met hen besproken.
 Lokale en regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben concreet
beleid ingezet die de toegang tot publieke voorzieningen voor mensen met een handicap
bevorderd.



Met 20 overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn strategische allianties
aangegaan ten behoeve van het toezicht houden op naleven van de wet voor mensen met een
handicap.

4. Coördinatie, monitoring en evaluatie
 De coördinatie door EMSOLAM 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).
5. Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw EMSOLAM
 Het huidige team van EMSOLAM kan beter de katalysator functie vervullen en lobbyen voor
participatie bevorderend en inclusief beleid.
 Er is een kweekvijver van deskundige vrijwilligers die door EMSOLAM aangetrokken en ingezet
kunnen worden voor hun project- en bestuursactiviteiten.

Impact van het project









De zelfredzaamheid van mensen met een handicap en het vertrouwen in eigen mogelijkheden
is toegenomen waardoor zij meer perspectief hebben en daadwerkelijk kans op een actieve rol
in de samenleving.
De zichtbaarheid van de doelgroep is vergroot en er is aandacht voor hun levenssituatie.
Positieverbetering van mensen met een handicap als individu en als groep.
Gehandicapten-zelforganisaties zijn door hun formele status en een gezamenlijk strategisch plan
in staat een rol te spelen bij het toezicht houden op het naleven van de wet voor mensen met
een handicap.
Gehandicapten-zelforganisaties worden erkend door lokale en regionale overheden en treden
op als gesprekspartner.
Door beleidsbeïnvloeding en draagvlak creëren zijn overheden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties zich bewust van de belemmeringen van mensen met een handicap mbt toegang tot
publieke voorzieningen en voeren inclusief beleid hetgeen bijdraagt aan een duurzame
ondersteuning ter bevordering van hun sociale en economische participatie.
Functionerende ‘kweekvijver’ voor bestuurders en lobbyisten waaruit tevens nieuwe vrijwilligers
en collega’s in het EMSOLAM-team gerekruteerd kunnen worden.

Samenvatting projectbegroting Onbegrensde Participatie

Activiteiten - omgerekend in EUR
1.

Coaching, training en begeleiding van mensen met een handicap

2.

Capaciteitsontwikkeling van 10 gehandicapten-zelforganisaties

3.
4.
5.
6.
7.

Totale
kosten
(EUR)

Eigen
bijdrage*
(EUR)

Benodigd
budget
(EUR)

16.000

200

15.800

7.900

400

7.500

Bewustwording en beleidsbeïnvloeding tbv inclusief beleid
Coördinatie, monitoring en evaluatie 24 mnd
Organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw EMSOLAM

11.300
5.000
13.200

600
0
1.500

10.700
5.000
11.700

Kantoorkosten en administratieve ondersteuning 24 mnd
Onvoorziene uitgaven (act. Peru, 5% over 1 t/m 6)

13.400
3.200

300
0

13.100
3.200

Totale projectkosten + benodigd

70.000

3.000

67.000

* Eigen bijdrage geleverd door:
In Peru: Provinciale gemeenten, gemeente Chiclayo, gehandicapten-zelforganisaties, belastingdienst,
brancheorganisaties, platform armoedebestrijding, regionale overheid, universiteiten, ministeries,
boekhouder, juridisch adviseur, ONMA, GIES en in Nederland: Onbegrensd Ondernemen.

