
Fremdriftsplan for prosjektet “Inkluderende religionsutøvelse”

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer
med nedsatt funksjonsevne.

Viktige hendelser:

Januar – april 2023

Abloom deltar på innspillsmøte med SV på Stortinget, vedr. ansvaret for politikken i tiden
fremover når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Nettverksarbeid

Kommunikasjon med ulike trossamfunn

- Vi tar kontakt med nåværende samarbeidspartnere som har undertegnet

felleserklæringen for å fremme forslaget om tilrettelagte gudstjenester i moskeer,

templer, kirker, menigheter osv. Noen ‘samfunn’ har kommet lenger enn andre, men

alle har en jobb å gjøre her.

Appeller fra div:

o Første møte med prosjektets partnere

o Kvalitetssikring i samarbeid med en teolog

o Testing av spørreskjema i møte med en gruppe pårørende

o Skriving av søknader om støtte til prosjektet

o Forslag til rammene for prosjektet og samarbeid med partnere

o Kommunikasjonsarbeid for å utforme intern og ekstern informasjon og omtale

o Møte med frivillige vedrørende workshops, vi informerer og kurser.

o Dialog med frivillige organisasjoner i andre deler av landet for å bli invitert til å holde

foredrag

o Produksjon av artikler og materiale som skal brukes i forbindelse med prosjektet

(video, tekst, osv.)

o Første dialogmøte (13.03.23) i Oslo , frivillige, engasjerte, representanter fra offentlig

og privat sektor.
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o Møter med teolog og andre fra ulike trossamfunn, vi lærer og planlegger workshop

sammen.

o Utdeling av spørreskjemaer til bruk for religiøse ledere og til brukere/pårørende

o Workshop (27.04. 23) i Oslo med teolog, engasjerte og religiøse ledere (ledet av

Inger Marie Lid professor med masterutdanning i Medborgerskap og samhandling

ved VID vitenskapelige høgskole)

Mai – oktober

o Planlegge og sende ut en undersøkelse om ‘universell utforming’ til alle våre

samarbeidspartnere og om tilrettelagte gudstjenester gjennom hele Norge.

o Markedsføring og kommunikasjon

o Utvikling av fysisk og digitalt materiell ( e-læringskurs) som er veldig enkelt å forstå

på ulike språk. Helt enkelt budskap for et komplisert problem

o Abloom sikrer flere samarbeidspartnere i Oslo og andre kommuner.

o Fremme prosjektet til statsråder og byrådsledere i Oslo i håp om støtteerklæringer og

bidrag på andre måter for å fremme dette prosjektet.

o Dialog og møter med flere religiøse grupper og politikere.

o Kommunikasjon og markedsføring: En viktig del vil være at alle de involverte

trossamfunnene må drive et eget informasjons- og kommunikasjonsarbeid i sine

egne publikasjoner og på egne plattformer

o Produksjon av heftet og e-læringskurset “Et helt fellesskap” til ulike tros- og

livssynsgrupper, samt produksjon av andre effekter for å promotere prosjektet

o Forberedelse av Abloom Filmfestival 2023, hvor dette prosjektet blir løftet opp som

en av hovedmomentene gjennom fagdagene

o Fortsette mediearbeidet, og skape debatt om dette temaet

o Bruke relasjoner og kontakter i religiøse samfunn til å fremme bedre inkludering av

mennesker med funksjonsnedsettelse i gudstjenester og religiøse seremonier

o Videre dialog med teologer og andre religiøse ledere som kan styrke innholdet i det

eksterne informasjonsarbeidet

November – desember
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o Distribusjon av heftet og e-læringskurset “Et helt fellesskap” til ulike tros- og

livssynsgrupper, slik at disse kan tilby dette materialet i sine lokaler

o Evaluering og sluttrapport

o Intern og ekstern evalueringsgruppe møtes for å gjennomgå rapport og komme med

kommentarer som skal publiseres og offentliggjøres.
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