I indeværende år har vi haft 5
rejser, 2 busrejse og 3 flyrejser.
Dette er fordi, vi har sådan en
stor succes med vores rejser, at
vi slet ikke har plads til alle, der
gerne vil med på vores rejser.
Selv om vi i år har valgt 5 rejser,
er der stadig ikke plads til alle
og det er vi meget kede af.

Det kan lade sig gøre at rejse uanset handicap.
Ferie for handicappede og pårørende.

Vestfyens Ferieklub håber at vi i
fremtiden vil få fondsmidler, så
der kan blive mange gode rejser,
med mange gode oplevelser til
vores gæster.
Dejligt at vi i Vestfyens Ferieklub, kan være med til at give fysisk
handicappede, et frisk pust i hverdagen, med nogle gode
oplevelser
Mange hjælpere er på arbejdsmarkedet og skal bruge deres ferie
på at rejse med Vestfyens Ferieklub. Det vil de gerne. Det er en
stor glæde for hjælperne at kunne give gæsterne en god ferie.
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Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende som hører
under Dansk Handicap Forbund, arrangerer ferie for fysisk
handicappede og pårørende.
Mange af landets handicappede har i dag ikke mulighed for selv at
tage på ferie, da de ofte har brug for personlig hjælp og pleje.
Mange er måske kørestolsbruger, hvor tilgængeligheden tit er et
problem.

Det er altid rart at komme ud og få nogle nye oplevelser sammen
med andre. Mange af de deltagerne vi har haft med på vores rejser
kommer igen, da de mener, at der altid er en dejlig stemning på
vores rejser. Alle handicappede, også svært handicappede, kan
komme med på Vestfyns Ferieklubs rejser.
Vestfyns Ferieklub forsøger at finde de bedst egnede feriesteder
for mennesker med fysisk handicap. Vi samarbejder med
rejsebureauer, som har specialiseret i at arrangere rejser for
handicappede. Men desværre er ”handicapegnede” forhold i
udlandet, ikke det samme som i Danmark. Men vi får altid løst
udfordringerne, på bedste vis.
Endvidere har Vestfyns Ferieklub deres egne hjælpere med på
ferierne.
Vores hjælpere er frivillige, som er kvalificeret til netop disse
opgaver. Her er både assistenter/sygeplejersker og social- og
sundhedshjælpere med, men også nogle der har erfaring med
pasning af handicappede.
Ferieklubben søger fonde og legater til hjælperne således, at de
ikke har nogen udgifter ved at tage med på rejserne.
Det er lykkedes Vestfyns Ferieklub hvert år indtil nu, at kunne
arrangere 3-5 rejser om året. De to af rejserne er med bus og 3 af
rejserne er med fly, så der er der mulighed for at vælge den rejse
der passer én bedst.

Bussen er indrettet med en lift,
handicaptoilet og en kørelift inde
i bussen, så alle har muligheden
for at deltage på en ferie.
I bussen kan man vælge, at blive
siddende i sin kørestol, eller
komme over på et sæde ved
hjælp af køreliften. Endvidere er
der ved hvert sæde et lille bord,
hvor man evt. kan sidde med sin
kaffe eller andet. Hjælperne er
hele tiden til hjælp for de
handicappede i bussen, men selvfølgelig også udenfor bussen og
på hotellet.
Flyrejserne er også mulig for de handicappede, dog er vi her noget
begrænset hvad angår kørestole, da lufthavnene ikke vil have mere
end max 10 kørestole med.
Her bliver man også liftet op
til flyet eller såfremt flyet er
ligesom i Billund, hvor man
kan gå/køre helt ind til
indgangen i flyet. Herefter
kommer de handicappede
over på et sæde med hjul
under og bliver kørt til den
plads de har fået tildelt. Her er hjælperne også meget behjælpelige,
ja de er selvfølgelig behjælpelig hele tiden, ja lige fra vi starter
ferien til vi slutter ferien.

