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Umsögn um drög að aðgerðaráætlun vegna stefnu um tómstunda- og félagsstarf barna og
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ADHD samtökin fagna nýrri aðgerðaáætlun vegna stefnu um tómstunda-og félagsstarf barna
og ungmenna til ársins 2030 sem nú er í vinnslu.

Breytingar sem snúa að aukinni samfelldri fræðslu, símenntun og þjálfun fyrir starfsfólk og
sjálfboðaliða í starfi með börnum og ungmennum í tómstunda- og félagsstarfi er til mikilla
bóta. Huga verður þó sérstaklega að fræðslu varðandi börn og ungmenni sem búa við fatlanir
og raskanir í því skyni að gera starfsfólki kleift að takast á við sérhæfðan vanda þeirra.
Mikilvægt er að til staðar sé faglært starfsfólk með þekkingu og reynslu í að vinna með
börnum og ungmennum sem glíma við sérhæfðan vanda, til að mynda þeim er glíma við
hegðunarvanda. Að auki ber að horfa til þess að samsetning starfsmanna sé fjölbreytt hvað
varðar bakgrunn og reynslu.

Um leið er nauðsynlegt að börn og ungmenni með fatlanir og raskanir njóti aukins stuðnings í
tómstunda- og félagsstarfi en reynslan hefur sýnt að allt of mörg börn í viðkvæmri stöðu
flosni upp úr tómstunda- og félagsstarfi vegna skorts á sérhæfðum einstaklingsbundnum
stuðningi. Tryggja verður að börn með ADHD hafi jafnt aðgengi og önnur börn að tómstundaog félagsstarfi og stefnan taki mið af börnum og ungmennum sem þurfa á sértækum
stuðningi að halda. Í stefnunni kemur fram að aðstaða og tæki skuli vera til staðar sem stuðla
að jöfnu aðgengi og er það vel. Um leið er þó mikilvægt að horft sé til þeirra sem glíma við
skerðingar og raskanir af einhverju tagi.

Fjölbreytt tómstundastarf þarf auk þess að vera í boði fyrir þennan hóp en algengt er að börn
með ADHD flosni upp úr hefðbundnum tómstundum og félagsstarfi annarsvegar vegna
skorts á aðstoð og hinsvegar að framboð tómstunda sé ekki í samræmi við þeirra þarfir.
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ADHD samtökin vilja einnig hnykkja á að mikilvægt sé að börnum verði gert kleift að taka
virkan þátt í mótun stefnunnar og þau fái aukið vægi í ákvörðunum sem að þeim snúa.
Sjónarmið barna og ungmenna skiptir máli þegar horft er til þróunar tómstunda- og
félagsstarfs ekki síst með það í huga að allir hafi jafna möguleika á þátttöku.

ADHD samtökin lýsa yfir einlægum áhuga og vilja til samstarfs í ofangreindri stefnumótun og
aðgerðaráætlun.
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