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Útdráttur
Í verkefninu er fjallað um tvær aðferðir, MAPS og PATH í einstaklingsmiðaðri
áætlanagerð, framkvæmd þeirra og notkun. Lokaverkefnið er í tveimur hlutum. Í fyrri
hlutanum er gerð grein fyrir fræðilegum grunni einstaklingsmiðaðar áætlanagerðar
ásamt aðferðunum MAPS og PATH og þær skilgreindar skref fyrir skref. Síðari hlutinn
er í formi handbókar þar sem koma fram leiðbeiningar og dæmi um framkvæmd
beggja aðferða. Handbókin er hugsuð sem leiðbeiningar fyrir foreldra, fagfólk og aðra
sem vilja nýta sér MAPS og PATH. MAPS og PATH eru persónulegar aðferðir og
byggjast báðar á góðri teymisvinnu þar sem einstaklingurinn er virkur þátttakandi og
velur sjálfur sitt teymi. Þessi greinargerð er grunnurinn að þeirri handbók sem fylgir
og er lokaverkefni okkar í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands.
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1. Inngangur
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð (Person centered planning) byggist á því að aðstoða
fólk í minnihlutahópum eins og til að mynda fötluðu fólki til þess að ná fram
væntingum og þörfum þeirra til lífsins. Hún felur í sér virka hlustun sem styrkir rödd
einstaklingsins, en fatlað fólk á oft á hættu að fá ekki áheyrn. Einnig felur
einstaklingsmiðuð áætlanagerð í sér að læra að þekkja þarfir og væntingar
einstaklingsins og að greina það sem er mikilvægt fyrir þarfir einstaklingins og hans
væntingar til framtíðarinnar.
Hugmyndafræði einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar byggist á því að
einstaklingurinn ásamt fagfólki og fjölskyldumeðlimum koma saman og ákveða
hvernig hægt sé að breyta aðstæðum einstaklingsins til þess að hann geti notið lífsins
til fulls og stuðlað þannig að aukinni þátttöku í samfélaginu. Einstaklingurinn setur sér
sjálfur markmið, tekur eigin ákvarðanir og stjórnar jafn vel sínum eigin fundi
(Browder, 2001; Holburn, S., Gordon, A. og Vietze, P. M., 2007; O‘Brien og Pearpoint,
2007; Sanderson, 2000).
Aðferðir einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar eru nokkrar en allar byggjast þær
á sama hugmyndafræðilega grunni, en dæmi um slíkar aðferðir eru MAPS og PATH
sem verður sérstaklega fjallað um í þessari greinargerð. MAPS er skammstöfun fyrir
Making Action Plans og er PATH skammstöfun fyrir Planning alternative tomorrows
with hope, en við munum notast við skammstafanirnar í umfjöllun okkar. Báðar
aðferðir fá fólk til þess að koma saman og gera grein fyrir stöðu einstaklingsins og
framtíðardraumum hans, með það fyrir augum að finna leiðina að þeim draumum og
væntingum sem viðkomandi gerir til lífsins á sjónrænan hátt. Þessar aðferðir voru
þróaðar með það í huga að geta nýst bæði einstaklingum sem og ólíkum hópum.
MAPS og PATH hafa reynst góðar aðferðir til að fá fram óskir og væntingar fatlaðs
fólks en forsenda beggja aðferða er góð teymisvinna þar sem einstaklingurinn er
virkur þátttakandi og velur sjálfur sitt teymi. Einnig geta þær spilað stórt hlutverk í
því að skipuleggja og koma á samfélagsbreytingum og aukið þátttöku fatlaðs fólks í
samfélagi sínu (Robertson o.fl., 2005; Sanderson, 2000).
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Marsha Forest er ein af upphafsmönnum einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar í
Kanada og frumkvöðull á því sviði. Um 1980 þróaði hún MAPS aðferðina sem eina
útfærslu af einstaklingsmiðaðri áætlanagerð ásamt Judith Snow og Jack Pearpoint.
Tilgangurinn var að koma í veg fyrir einangrun fatlaðra nemenda og sjá til þess að þeir
fengju raunverulegt tækifæri á menntun og því að vera hluti af bekk í almennum
skóla. Fimm árum síðar var PATH aðferðin þróuð og fengu Forest og Pearpoint með
sér í lið mann að nafni John O‘Brien sem er frumkvöðull og talsmaður
einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar til margra ára. PATH aðferðin var upphaflega
þróuð sem aðferð til að hjálpa fólki að finna leiðir að markmiðum sem leiða til
aukinnar þátttöku þess í skólanum og samfélaginu og er hún í dag nýtt fyrir börn jafnt
sem fullorðna. Uppahafsmenn þessara aðferða hafa helgað líf sitt einstaklingsmiðaðri
áætlanagerð með fötluðu fólki og þróun þessara aðferða. Þeir hafa haldið námskeið,
skrifað handbækur og gert myndbönd um MAPS og PATH (Browder, 2001; Holbrun
o.fl., 2007; O‘Brien og Pearpoint, 2007; Sanderson, 2000).
Í námi okkar í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands höfum við kynnst
mikilvægi valdeflingar og því að sjálfsákvörðunarréttur fatlaðs fólks sé virtur og að
það verði sýnilegra í samfélaginu sem virkir þátttakendur. Í námskeiðinu
Einstaklingsmiðuð þjónusta: starfshættir þroskaþjálfa sem við tókum vorið 2011
fengum við að kynnast aðferðunum MAPS og PATH og unnum með þær í
vettvangsnámi okkar. Út frá þessari reynslu kviknaði áhugi á að dýpka þekkingu okkar
á þessum aðferðum, en ekkert er til um þær á íslensku. Því teljum við mikilvægt að
útbúa gott verkfæri í formi handbókar og auðvelda þannig kynningu þessara aðferða
hér á landi og er hún okkar framlag í átt að auknu sjálfstæði fatlaðs fólks. Einnig er
handbókin hugsuð sem fræðsluefni og leiðbeining fyrir fagfólk, foreldra,
aðstandendur og þá sem vilja fræðast um og nýta sér þessar aðferðir.
Markmið okkar með gerð handbókarinnar er að kynna MAPS og PATH fyrir
fagfólki inna velferðarkerfisins sem og stúdentum sem mennta sig til starfa innan
þess. Teljum við möguleika þessara aðferða geta nýst á mörgum sviðum, allt frá
einstaklingum til stærri hópa. Handbókin er hugsuð sem verkfæri sem allir ættu að
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geta nýtt sér, þó svo að hún sé skrifuð með það að markmiði að auka og efla
sjálfstæði fatlaðs fólks. Uppsetning handbókarinnar er einföld og aðgengileg, þar sem
hvert stig og hlutverk hvers og eins eru skilgreind. Þó svo að báðar aðferðirnar séu
gerðar sjónrænar og teiknaðar á kort krefst það ekki mikilla myndlistarhæfileika. Þar
sem báðar aðferðirnar eru erlendar gerum við okkur grein fyrir því að það þurfi að
aðlaga þær íslenskum aðstæðum og er gerð þessarar handbókar okkar framlag í þá
átt. Reynslan þarf síðan að leiða í ljós hvernig best er að standa að kynningu og
leiðbeiningum um framkvæmd einstaklingsmiðaðra áætlana við íslenska aðstæður.
Við lögðum okkur fram um að aðlaga orðalag að íslenskri tungu og samfélagi.
Markmið greinargerðarinnar er að gera fræðilegum undirstöðum aðferðanna
MAPS og PATH góð skil, en hún er einnig hugsuð sem ítarefni með handbókinni. Við
vinnslu greinargerðarinnar víkjum við frá hefðbundinni uppsetningu og kjósum að
hafa leturgerðina Calibri og leturstærð 13 sem höfðar til dæmis betur til fólks með
lesblindu. Með þessum breytingum viljum við þjóna tilgangi verkefnisins sem er að
höfða til allra og gera það aðgengilegt og læsilegt í samræmi við meðfylgjandi
handbók. Í upphafi greinargerðar skilgreinum við hugtökin valdefling,
sjálfsákvörðunarréttur og sjálfstætt líf. Einstaklingsmiðuð þjónusta er skilgreind, gerð
er grein fyrir upphafi hennar og hugmyndafræði og hún tengd við MAPS og PATH
aðferðirnar. Við svörum spurningunni „Hvað er MAPS og PATH?“ og skilgreinum skref
aðferðanna hvert fyrir sig. Gerður er samanburður á þessum tveimur aðferðum og
greint frá niðurstöðum rannsókna og þeirri gagnrýni sem þessar aðferðir hafa fengið. Í
lok greinargerðar segjum við frá okkar upplifun og reynslu á því að vinna með MAPS
og PATH í vettvangsnámi.
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2. Orðskýringar
Þar sem ekkert efni er til um þessar aðferðir þurftum við að þýða ýmis orð og hugtök
úr ensku yfir á íslensku. Miklar vangaveltur urðu um það hvaða íslensku orð hentuðu
best til útskýringa á því vinnulegi sem aðferðirnar byggja á.
Til þess að gera grein fyrir þeim sem taka þátt í ferlinu völdum við að nota
orðið teymi sem er vel þekkt í einstaklingsmiðaðri áætlanagerð. Teymið saman
stendur af einstaklingi og þátttakendum. Á ensku er talað um „focus person“ sem við
kusum, eftir miklar vangaveltur, að þýða sem „Einstaklinginn“ en hann er sá sem
ferlið snýst um. Þá sem einstaklingurinn hefur valið til þátttöku í teyminu köllum við
„Þátttakendur“ en á ensku nefnast þeir „planning circle“. Þeir sem hafa umsjón með
ferlinu eru tveir og höfum við valið að kalla „Umsjónarmann eitt“ og „Umsjónarmann
tvö“, í stað „process facilitator“ og „graphic facilitator“.
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3. Hugmyndafræðin að baki einstaklingsmiðaðri áætlanagerð
Sjálfstætt líf og rétturinn til þess að taka eigin ákvarðanir og hafa eitthvað um sitt
eigið líf að segja er í hugum margra talinn sjálfsagður. Til þess að fatlað fólk geti lifað
sjálfstæðu lífi og hafi sjálfsákvörðunarrétt þarf það að eiga í valdeflandi samskiptum
við samferðafólk sitt. Í þessum kafla verða hugtökin valdefling, sjálfsákvörðunarréttur
og hugmyndafræðin um sjálfstætt líf skilgreind.

Hugtakið valdefling tengist lífsgæðum og mannréttindum og leggur áherslu á réttsýni
og framfarir og að hægt sé að ná jöfnuði í erfiðum aðstæðum. Almenn samstaða
hefur myndast um valdeflingu, hún er sögð vera margþætt og geti átt sér stað á
mörgum stigum. Hún er félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks. Valdeflandi
samskipti stuðla að því að efla sjálfið, sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvirðingu, félagslega
stöðu og vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).
Valdefling fatlaðs fólks felst meðal annars í því að litið er á fatlað fólk sem
sérfræðinga í eigin þörfum og að það hafi vald til þess að skilgreina sitt eigið líf,
langanir, aðstæður og þrár og tækifæri til að taka eigin ákvarðanir, til dæmis um
hvaða þjónustu það vill og hvernig henni er hagað. Rannsóknir sýna að fólk með
þroskahömlun er hamingjusamara, áhugasamara og sýnir betri frammistöðu þegar að
það hefur meira val. Valdefling getur birst í valdi til að bregðast við mismunandi
aðstæðum, innri styrk og sjálftrausti til að framkvæma sem einstaklingur, eða sem
hluti af hóp og með rými til athafna. Valdefling er bæði bundin aðstæðum og er
einnig stöðugt ferli án enda (French og Swain. 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir,
2006). Valdefling snýst um breyttan sjálfsskilning fatlaðs fólks á þann hátt að það sér
sig sem einstaklinga sem hafi rétt á því að hafa skoðun á þjónustuveitendum,
skipulagi og stjórnun. Valdefling ýtir undir sjálfsvirðingu, sjálfsmat og
sjálfsákvörðunarrétt sem allt hefur áhrif á félagslega stöðu fatlaðs fólks og tengist því
lífsgæðum og mannréttindum (Hlutverkasetur, 2009).
Með sjálfsákvörðunarrétti er átt við að fatlað fólk tali fyrir sjálft sig og fái
tækifæri til þess að taka eigin ákvarðanir um líf sitt á þann hátt sem það telur sér fyrir
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bestu. Sjálfsákvörðunarréttur felur einnig í sér að finna leiðir til að framkvæma það
sem einstaklingurinn hefur ákveðið að gera og að hann berjist fyrir rétti sínum til
sjálfsákvörðunar og athafna. Sjálfsákvörðunarréttur gerir fötluðu fólki kleift að öðlast
aukið sjálfstraust, sjálfsvirðingu og hæfni til þess að tjá eigin tilfinningar og óskir.
Sjálfsákvörðunarréttur hjálpar einstaklingi til þess að velja, taka sjálfstæðar
ákvarðanir, þekkja rétt sinn og gerir honum kleift að breyta lífsstíl sínum (Guðrún V.
Stefánsdóttir, 2008).
Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf leggur áherslu á hugtakið sjálfstæði sem
byggir á því að einstaklingur hafi stjórn, val og möguleika til fullrar þátttöku og fái
persónulega aðstoð til þess að öðlast sjálfstætt líf á persónulegum sem og
samfélagslegum sviðum lífsins (NPA miðstöðin, e.d.). Þessi hugmyndafræði er róttæk
vegna þess að hún er mótsögn við þær hefðbundnu hugmyndir sem samfélagið hefur
um fatlað fólk sem ósjálfbjarga einstaklinga. Sjálfstætt líf getur ekki einungis aukið
lífsgæði fatlaðs fólks heldur einnig annarra minnihlutahópa svo sem samkynhneigðra
og ellilífeyrisþega (Barns, 2003). Fatlað fólk hefur enn fremur lagt áherslu á að þörf
fyrir persónulega aðstoð við athafnir daglegs lífs sé ekki það sama og hjálparleysi
heldur veiti þeim frelsi til athafna og stjórn á eigin lífi. Sjálfstætt líf með persónulegri
aðstoð gefur fötluðu fólki tækifæri til þess að uppfylla hlutverk sín og skyldur til jafns
við aðra samfélagsþegna (NPA miðstöðin, e.d.).

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru nátengd hugtök sem felast í því að fatlað fólk
eru sérfræðingar í eigin lífi og þörfum. Hugmyndfræði um sjálfstætt líf leggur áherslu
á að þörf fatlaðs fólks fyrir persónulega aðstoð sé ekki það sama og hjálparleysi. Þessi
hugtök og hugmyndafræði geta tekið á sig mörg form og bera þar að nefna
einstaklingsmiðaða áætlanagerð eins og MAPS og PATH aðferðirnar sem leggja
áherslu á að auðga líf fatlaðs fólks með aukinni þátttöku í samfélaginu. MAPS og PATH
leggja ríka áherslu á þátttöku fatlaðs fólks í allri ákvarðanatöku og stuðlar þannig að
valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétti þeirra.
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4. Einstaklingsmiðuð áætlanagerð
Hugmyndafræði einstaklingsmiðaðar áætlanagerðar snýst um aukna
samfélagsþátttöku fatlaðs fólks. Markmiði hennar í dag er að skilja betur reynslu og
þarfir fatlaðs fólks og að auðga og víkka þessa reynslu með hjálp annarra. Í þessum
kafla verður sagt frá upphafi og hugmyndafræði einstaklingsmiðaðra áætlanagerða.

Einstaklingsmiðuð áætlanagerð á upphaf sitt að rekja til Norður-Ameríku í kringum
1973 og náði til Bretlands árið 1979. Á þeim tíma byrjaði fagfólk vítt og breytt um
heiminn að þróa hugmyndir í starfi sínu sem svipaði mikið til einstaklingsmiðaðar
áætlanagerðar. Hugmyndafræðin á bak við einstaklingsmiðaða áætlanagerð var
upphaflega sú að koma fötluðu fólki af stofnunum og út í samfélagið (O‘Brien, J. og
O‘Brien, C., 2000). Á árunum 1975-1985 var lögð megin áhersla á að auðga líf fatlaðs
fólks með aukinni þátttöku í samfélaginu með menntun, atvinnu og með því að veita
þeim tækifæri til þess að gegna fullorðinshlutverkum. Uppúr 1988 var þróun
hugmyndafræðinnar komin vel á veg og hafði þróast mikið frá fyrstu hugmyndum og
aðferðum um einstaklingsmiðaða áætlanagerð (Holburn, S., Gordon, A. og Vietze, P.
M., 2007). Ráðstefna var haldin í Pennsylvaníu árið 1992 þar sem fólk kom saman til
þess að samstilla og deila aðferðum í þeim tilgangi að innleiða einstaklingsmiðaða
áætlanagerð inn í þjónustukerfið. Hugmyndafræðilegan grunn af einstaklingsmiðaðri
áætlanagerð má rekja til meginatriða hugmyndafræðinnar um eðlilegt líf
(normalisering) (O‘Brien, J. og O‘Brien, C., 2000), sem felur í sér að fatlað fólk eigi
kost á eðlilegu lífshlaupi og daglegu lífi til jafns við aðra (Margrét Margeirsdóttir,
2001). Það var hins vegar ekki fyrr en um 1995 sem byrjað var að nota
einstaklingsmiðaða áætlanagerð í því formi sem hún er notuð í dag. Markmið hennar í
dag er að skilja betur reynslu og þarfir fatlaðs fólks og auðga og víkka þessa reynslu
með hjálp annarra (Holburn o.fl., 2007; O‘Brien, J. og O‘Brien, C., 2000).
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð byggist á því að aðstoða fólk í
minnihlutahópum, eins og fötluðu fólki, til þess að ná fram væntingum og þörfum
þess til lífsins. Hún felur í sér virka hlustun sem styrkir rödd einstaklingsins, en fatlað
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fólk á það á hættu að fá ekki áheyrn (O‘Brien og Pearpoint, 2007). Einnig felur
einstaklingsmiðuð áætlanagerð í sér að læra að þekkja þarfir og væntingar
einstaklingsins, að greina það sem er mikilvægt fyrir einstaklinginn og væntingar hans
til framtíðarinnar (Holburn o.fl., 2007). Einstaklingsmiðuð áætlanagerð hefur þann
tilgang að gefa einstaklingnum sjálfum færi á því að koma fram með sínar óskir til
jafns við óskir fjölskyldu og vina og einkennist af því að allir vinna að sama markmiði.
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð gengur út á það að ná góðu trausti og samstarfi við
nánustu fjölskyldumeðlimi og vini einstaklingsins. Hún krefst þess að eyða tíma með
einstaklingnum og fjölskyldu hans í þeim tilgangi að kynnast þeim vel og byggja upp
traust en gera þarf ráð fyrir því að það taki tíma. Einstaklingsmiðuð áætlanagerð er
meðvituð um stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu hvað varðar fordóma og mismunun
sem hefur gert það að verkum að fatlað fólk hefur í gegnum tíðina ekki öðlast fullan
rétt til samfélagslegrar þátttöku. Hugmyndafræði einstaklingsmiðaðrar
áætlanagerðar byggist á því að einstaklingurinn ásamt fagfólki og fjölskyldumeðlimum
koma saman og ákveða hvernig hægt sé að breyta aðstæðum einstaklingsins til þess
að hann geti notið lífsins til fulls og stuðlar þannig að aukinni þátttöku hans í
samfélaginu. Einstaklingurinn setur sér sjálfur markmið, tekur eigin ákvarðanir og
stjórnar jafnvel sínum eigin fundi. Einstaklingsmiðuð áætlanagerð mótast að
einstaklingnum sjálfum í stað þess að einstaklingurinn neyðist til þess að aðlaga sig að
því þjónustukerfi sem er til (Browder, 2001; Holbrun o.fl., 2007; O‘Brien og Pearpoint,
2007; Sanderson, 2000).
Markmið einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar eru meðal annars að
einstaklingurinn geti lifað í og tekið þátt í samfélaginu. Að einstaklingurinn taki þátt í
ákvörðunartöku um eigið líf og hafi ákveðnu hlutverki að gegna í samfélaginu. Með
þessu öðlast einstaklingurinn hæfni til að geta framkvæmt hluti og aukið þannig
virðingu sína í samfélaginu. Í einstaklingsmiðaðri áætlanagerð er einstaklingurinn
mikilvægastur og tekur fullan þátt í öllu ferlinu (Holbrun o.fl., 2007).
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð hefur jákvæð áhrif á samskipti við fjölskyldu og
vini einstaklingsins þar sem allir koma saman, setja markmið og taka sameiginlegar
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ákvarðanir. Einstaklingsmiðuð áætlanagerð hefur hins vegar sína ókosti vegna þess að
hún byggist á því þjónustukerfi sem þegar er til staðar og þarf að fylgja þeim lögum og
reglum sem fyrir eru. Það þarf að fylgja henni vel eftir vegna þess að áhuginn á
áætluninni á það til að minnka og þar af leiðandi drifkrafturinn til að ná þeim
markmiðum sem unnið er að (Robertson, J.,Emerson, E., Hatton, C., Elliot, J.,
Mclntosh, B., Swift, P. o.fl., 2005).
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð er fyrir einstaklinginn sjálfan, fjölskylduna,
vinina og fagfólk. Ef einstaklingurinn vill ekki eða getur ekki af einhverjum ástæðum
tekið þátt má hann velja sér talsmann, fjölskyldumeðlim eða vin sem gætir hagsmuna
hans (Robertson o.fl., 2005; Sanderson, 2000).

Með einstaklingsmiðaðri áætlanagerð er meðal annars stuðlað að því að fatlað fólk
geti lifað og tekið virkan þátt í samfélaginu. Aðferðir einstaklingsmiðaðrar
áætlanagerðar eru nokkrar en allar byggjast þær á sama hugmyndafræðilega grunni,
en dæmi um slíkar aðferðir eru MAPS og PATH.

5. Aðferðirnar MAPS og PATH
MAPS og PATH eru tvær aðferðir við framkvæmd einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar
og eru þær persónulegar aðferðir sem gera ráð fyrir því að einstaklingurinn tjái sig og
upplýsi um sína drauma og ótta fyrir framtíðinni. Í þessum kafla verða báðar
aðferðirnar skilgreindar og kynntar og gerð er grein fyrir undirbúningi og verklagi
skref fyrir skref. Aðferðirnar tvær eru síðan bornar saman í lokin.

Marsha Forest er ein af upphafsmönnum að einstaklingsmiðaðri áætlanagerð í
Kanada og frumkvöðull á því sviði. Um 1980 þróaði hún MAPS sem eina útfærslu af
einstaklingsmiðaðri áætlanagerð ásamt Judith Snow og Jack Pearpoint í þeim tilgangi
að koma í veg fyrir einangrun fatlaðra nemenda og sjá til þess að þeir fengju
raunverulegt tækifæri á menntun og því að vera hluti af bekk í almennum grunnskóla.
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Byrjað var að þróa MAPS í Kanada og tóku tveir skólar það verkefni að sér að vera
tilraunaskólar og kom fólk víðsvegar að til þess að læra af þeim. Upp frá því hófst
sumarnámskeið þar sem foreldrum, fötluðu fólki, kennurum, skólastjórnendum og
fleirum var kennt að nota MAPS sem grunn að samfélagslegri þátttöku fatlaðs fólks og
voru þessi námskeið haldin tíu sumur í röð (O‘Brien og O‘Brien, 2000). Fimm árum
síðar var PATH aðferðin þróuð og fengu Forest og Pearpoint með sér í lið mann að
nafni John O‘Brien sem er frumkvöðull og talsmaður einstaklingsmiðaðrar
áætlanagerðar til margra ára. PATH var upphaflega þróuð sem aðferð til að hjálpa
fólki að finna leiðir að markmiðum sem auka þátttöku þeirra í skólanum og
samfélaginu en er í dag nýtt fyrir börn jafnt sem fullorðna (O‘Brien, Pearpoint og
Kahn, 2010). Uppahafsmenn þessara aðferða hafa helgað líf sitt einstaklingsmiðaðri
áætlanagerð fyrir fatlað fólk og þróun hennar. Þeir hafa haldið námskeið, skrifað
handbækur og gert myndbönd um MAPS og PATH aðferðirnar. Þetta hefur haft í för
með sér að fólk um allan heim hefur tekið upp þessar aðferðir og séð hvaða ávinning
þær hafa. Aðferðirnar eru í stöðugri þróun í samræmi við stöðu fatlaðs fólks hverju
sinni (Holbrun o.fl.,2007; O‘Brien og O‘Brien, 2000; Sanderson, 2000; The national
autistic society, e.d.).
MAPS og PATH eru aðferðir sem fá fólk til að koma saman og gera grein fyrir
stöðu einstaklingsins og hans framtíðardraumum, ásamt því að finna leiðina að þeim
draumum og væntingum sem viðkomandi gerir til lífsins á sjónrænan hátt með
kortagerð. Þessar aðferðir voru þróaðar með það í huga að nýtast bæði einstaklingum
sem og ólíkum hópum. Sá sem sér um framkvæmd aðferðanna þarf að hafa þekkingu
og hæfni til að framkvæma þær rétt, ásamt því að vera tilbúinn að gefa sig allan í
ferlið. MAPS og PATH eru einstaklingsmiðaðar persónulegar aðferðir sem gera ráð
fyrir því að einstaklingurinn tjái sig og upplýsi um sína framtíðardrauma og ótta. Þess
vegna þarf að huga að siðferði og gæta fulls trúnaðar og sá sem hefur umsjón með
ferlinu vinnur í samvinnu við einstaklinginn án þess að vera yfir aðra hafinn, allir eru
því jafnir og enginn einn sem ræður. Ef einstaklingurinn af einhverjum ástæðum getur
eða vill ekki tjá sig við gerð MAPS og PATH korta getur hann valið sér talsmann sem
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gætir hagsmuna hans. MAPS og PATH eru góðar aðferðir til að fá fram óskir og
væntingar fatlaðs fólk. Einnig geta þær spilað stórt hlutverk í því að skipuleggja og
átta sig á því hvernig hægt er að stuðla að samfélagsbreytingum og aukið þátttöku
fatlaðs fólks í samfélagi sínu (O‘Brien og Pearpoint, 2007; Sanderson, 2000; O‘Brien,
Pearpoint og Kahn, 2010).

6. MAPS
Eins og fram kom hér að ofan er MAPS ein aðferð í einstaklingsmiðaðri áætlanagerð
og stendur skammstöfunin fyrir Making Action Plans (Inclusion, e.d.-a). MAPS
aðferðin felst í því að einstaklingur heldur fund ásamt þeim sem hann sjálfur hefur
valið til þátttöku í teyminu svo sem fjölskyldumeðlimum og vinum. MAPS er sjónræn
aðferð sem hentar vel þegar breytingar eða tímamót eiga sér stað í lífi einstaklings
hvort sem þau eru stór eða smá. Þessi tímamót geta verið að fara úr grunnskóla í
menntaskóla, flytja að heiman eða einfaldlega persónuleg ákvörðun um að vilja
breyta til og prufa eitthvað nýtt. Einstaklingurinn og valdir þátttakendur fá tækifæri til
að ræða saman og segja frá sögum úr lífi hans, framtíðardraumum, hvað hann óttast
mest, jákvæðum eiginleikum í fari einstaklingsins og hæfileikum hans, hvað þurfi að
breytast og hvernig ætti að breyta því. Með því að spyrja einstaklinginn spurninga
sem snúa að þessum þáttum fæst skýr mynd af því hver einstaklingurinn er og hvaða
væntingar hann hefur til lífsins. MAPS skilgreinir framlag einstaklingsins og skilyrðin
fyrir því að hann geti og fái tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum. Kortagerðin
skiptist niður í sex skref sem hvert hefur sinn tilgang (O‘Brien og Pearpoint, 2007;
O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).
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6.1 Umsjónarmenn og undirbúningur MAPS
Við vinnslu MAPS kortagerðar skiptir undirbúningur miklu máli. Umsjónarmenn
ferlisins eru tveir, annar hefur það hlutverk að spyrja spurninganna og leiða
umræðurnar á meðan hinn umsjónarmaðurinn sér um að gera ferlið sjónrænt með
því að teikna upp MAPS kort jafnóðum sem er öllum sýnilegt. Fyrir fyrsta fundinn
þurfa umsjónarmennirnir að hittast og fara yfir ferli MAPS, deila hugmyndum sínum
um útkomu fundarins, skilgreina hlutverk sín, hvaða ráðstafanir þurfi að gera og svo
framvegis. Einnig þurfa þeir að punkta niður hjá sér lykilspurningar og röð
umræðuefna til þess að koma í veg fyrir að eitthvað gleymist og til að halda fólki við
umræðuefni fundarins (O‘Brien og Pearpoint, 2007; O‘Brien, Pearpoint og Kahn,
2010).
Undirbúa þarf fundarstaðinn og sjá til þess að öll gögn séu til staðar. Það sem
þarf er stór hvítur pappír, um það bil 180 x 100 sentímetrar, þar sem búið er að
afmarka lauslega það svæði sem teikna á hvern lið fyrir sig í kortagerðinni og hengja
upp á vegg fyrir fundinn. Til hliðar við það, sitt hvoru megin, eiga að koma blöð sem
hægt er að skissa á og skrifa þær hugmyndir sem upp koma. Tússpennar í
mismunandi litum þurfa að vera til staðar og nauðsynlegt er að skapa hlýlegt
andrúmsloft í því rými sem fundurinn fer fram. Gott er að hafa dagskrá fundarins
sýnilega sem og grunnreglur. Grunnreglur geta verið margvíslegar svo sem að styðja
einstaklinginn, virk hlutun, gefa sér góðan tíma, bera virðingu fyrir öðrum
þátttakendum og vera hreinskilin. Mikilvægt er að huga að uppröðun sæta sem þurfa
öll að vera þannig að kortið sem verið er að vinna með sé sýnilegt öllum
þátttakendum. Þess vegna er best að sætum sér raðað upp í U (boga) þar sem
einstaklingurinn sem kortið er unnið fyrir situr fyrir miðju og hans nánustu sitja
honum næst (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).
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6.2 Fyrsti fundur
Í upphafi fundar byrjar einstaklingurinn eða talsmaður hans á því að bjóða fólk
velkomið og opna fundinn með því að gera stuttlega grein fyrir því hver tilgangur
MAPS kortsins sé. Umsjónarmenn opna fundinn með því að þátttakendur kynna sig
og sitt hlutverk og umsjónarmaður eitt spyr hvern og einn „Hvers vegna er mikilvægt
fyrir þig að vera hér í dag?“. Þegar allir þátttakendur eru búnir að kynna sig, taka
umsjónarmenn við og gera grein fyrir hlutverki sínu. Umsjónarmaður eitt stjórnar
ferlinu, heldur þátttakendum við umræðuefnið, minnir á grunnreglur og lætur vita
hvenær mikilvægast er að þátttakendur hlusti og hvenær óskað er eftir þeirra
framlagi (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010). Gera má ráð fyrir því að fundurinn taki
tvær til þrjár klukkustundir (Sanderson, e.d.-a). Umsjónarmaður tvö sér um að teikna
upp það sem fram fer á fundinum og fær eftir þörfum endurgjöf á það sem hann
hefur teiknað og hvort þátttakendur hafa einhverju við að bæta. Reglulega gerir hann
smá samantekt á því sem á undan er komið til að fullvissa sig um að hafa náð öllu rétt
og gefur hann þátttakendum tækifæri til að teikna sjálfir á kortið þegar við á
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

6.2.1.

Ferli MAPS kortagerðar

Ferli MAPS kortagerðar er skipt niður í sex skref og er þau sagan, draumar, ótti,
hæfileikar, að styrkja hæfileikana og að komast að samkomulagi um framkvæmd. Í
þessum kafla verður framkvæmd og verklagi skrefanna lýst hverju fyrir sig.

6.2.2.

Skref 1 – Sagan

Í upphafi kortagerðarinnar þarf fyrst og fremst að fá sögu einstaklingsins og er hann
beðinn um að segja þrjár sögur til þess að afmarka lífssöguna í þeim tilgangi að
auðvelda honum frásögnina. Fyrstu tvær sögurnar eiga að vera úr fortíðinni en sú
þriðja á að tengjast nútímanum. Til þess að ná fram fyrstu tveimur sögunum fær
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umsjónarmaður eitt einstaklinginn til þess að spyrja sjálfan sig lykilspurninga.

Þessar lykilspurningar eru:
 Hvað getur fortíðin sagt mér um hæfileika mína?
 Hvaða nýliðni atburður getur sagt mér eitthvað um hæfileika mína?
Á meðan notar umsjónarmaður tvö tímann til að punkta niður sögurnar sem
einstaklingurinn er að segja á skissublöðin sem hanga til hliðar við kortið. Að því loknu
fær hann einstaklinginn til þess að segja sér hvaða mynd hann telur lýsa best hverri
sögu fyrir sig og út frá því vinnur hann sjónrænt kort (O‘Brien, Pearpoint og Kahn,
2010; Sanderson, e.d.-a).

6.2.3.

Skref 2 – Draumar

Í næsta skrefi kortagerðarinnar segir einstaklingurinn frá draumum og væntingum
sínum til lífsins, í þeim tilgangi að fá betri mynd af því hver einstaklingurinn er.
Draumarnir gefa einnig til kynna hver tilgangur hans er í lífinu og hvað hann vill leggja
af mörkum til samfélagsins, fjölskyldu og vina. Oft á tíðum missir fólk sjónar á
draumum sínum og þess vegna er þetta mikilvægt skref í ferlinu til þess að ná fram
raunverulegum draumum einstaklingsins. Hér er mikilvægt að einstaklingurinn spyrji
sjálfan sig ákveðinna lykilspurninga.

Þessar lykilspurningar eru:
 Hverjir eru draumar mínir?
 Hvað vil ég raunverulega fá út úr lífinu?
Eins og gert er í fyrsta skrefi kortagerðarinnar fær umsjónarmaður tvö einstaklinginn
til þess að lýsa betur draumum sínum í smáatriðum og hvernig hann myndi vilja að
myndin liti út. Með því að gera drauminn sjónrænan verður hann skýrari og
raunverulegri fyrir einstaklingnum. Til að byrja með koma draumarnir oft fram sem
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víð hugtök eins og að vera góð manneskja eða gefa af sér til samfélagsins og er það
fín byrjun. En með því að þurfa að útskýra fyrir umsjónarmanni tvö hvernig
einstaklingurinn sér drauminn sinn sjónrænt næst að dýpka og móta drauminn betur
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-a).

6.2.4.

Skref 3 – Ótti

Þriðja skrefið felst í því að einstaklingurinn greinir frá því sem hann óttast mest í lífinu
og lýsir því sem vekur upp óhug hjá honum. Markmiðið er að viðurkenna óttann og
forðast að spyrja af hverju óttinn sé til staðar en bera virðingu fyrir honum. Varast
skal að láta þátttakendur fundarins útskýra ótta einstaklingins heldur leyfa honum að
tjá hann á sinn hátt, en í lokin að þakka öðrum þátttakendum fyrir góða hlustun.
Umsjónarmaður tvö biður um skýra mynd til að teikna á kortið og getur það verið lítið
form, orð eða mynd sem minnir á óttann. Mikilvægt er að hafa umræðuna stutta en
hnitmiðaða og þegar búið er að teikna mynd af óttanum fær einstaklingurinn tækifæri
til að afmarka myndina og loka þannig óttann inni. Umsjónarmaður eitt spyr
einstaklinginn lykilspurningar.

Þessi lykilspurning er:
 Hvað segir óttinn okkur um hæfileika þína?

Með því að viðurkenna óttann án þess að staldra lengi við eða gera lítið úr honum er
verið að einblína á jákvæðar og uppbyggilegar umræður (O‘Brien, Pearpoint og Kahn,
2010; Sanderson, e.d.-a).

6.2.5.

Skref 4 – Hæfileikar

Fjórða skrefið felst í því að skilgreina hæfileika einstaklingsins. Með því að nefna
hæfileikana er verið að draga fram það jákvæða í fari einstaklingsins og það jákvæða
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hlutverk og áhrif sem hann hefur á líf annarra í kringum sig. Hæfileikar einstaklinga
eru mismunandi og því hafa allir eitthvað sérstakt fram að færa. Með því að
viðurkenna mismunandi hæfileika fólks samþykkir samfélagið að hver einstaklingur
geti lagt sitt af mörkum og nýtt sína hæfileika til að styrkja samfélagið. Þegar
einstaklingurinn viðurkennir hæfileika sína fyrir sjálfum sér ýtir það undir betri
sjálfsímynd og styrkir hann sem persónu. Á þessu stigi kortagerðarinnar byrjar
umsjónarmaður eitt á því að spyrja þátttakendur fjögurra lykilspurninga, en á meðan
hlustar einstaklingurinn á umræðuna.

Þessar lykilspurningar eru:
 Hvað hefur einstaklingurinn fram að færa í lífi sinna nánustu?
 Hvernig leggur einstaklingurinn sitt af mörkum til samfélagsins?
 Í hvaða aðstæðum nýtur einstaklingurinn sín best?
 Hvaða orð eða orðatiltæki lýsir hæfileikum einstaklingsins best?

Á meðan þessar umræður standa yfir punktar umsjónarmaður tvö orðin á
skissublöðin og spyr einstaklinginn hvernig það var að heyra allt það jákvæða sem
þátttakendur höfðu um hann að segja og gefst tækifæri á því að bæta einhverju við
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-a).
Í lokin eru þátttakendur beðnir um að taka saman þau lykilorð sem lýsa
einstaklingnum best og útfrá því vinnur umsjónarmaður tvö með einstaklingnum í því
að gera hæfileika hans sjónræna á kortinu (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

6.2.6.

Skref 5 – Að styrkja hæfileikana

Til þess að einstaklingurinn geti nýtt hæfileika sína til fulls þarf hann oft á tíðum að
sýna hugrekki. Þeir sem fá að njóta hæfileika einstaklingsins þurfa einnig að vera
móttækilegir fyrir því sem hann hefur fram að færa. Hér geta þátttakendur deilt
reynslu sinni af hæfileikum einstaklingsins og þannig komið með tillögur að því hvað
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gæti hentað honum í samfélagslegri þátttöku eða á vinnumarkaði (O‘Brien, Pearpoint
og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-a).
Á þessu stigi kortagerðarinnar byrjar umsjónarmaður eitt á því að spyrja
þátttakendur fimm lykilspurninga.

Þessar lykilspurningar eru:
 Hvar í samfélaginu nýtast hæfileikarnir best?
 Í hvaða hlutverki getur einstaklingurinn nýtt hæfileika sína best?
 Hvað hvetur einstaklinginn til þess að nýta hæfileika sína og gefa af sér?
 Hvaða breytingar þarf að gera á umhverfinu til að mynda aðferðum og
starfsvenjum til þess að einstaklingurinn geti nýtt hæfileika sína?
 Þarf einstaklingurinn einhverja aðstoð, ef svo er hvað er mikilvægt fyrir að
aðstoðarfólk viti um viðkomandi einstakling?

Hér er mikilvægt að spyrja einstaklinginn:
 Hvað hann telji að muni auka sjálfstraust sitt þegar kemur að því að sýna þessa
hæfileika?
 Hvaða þætti getur hann tileinkað sér sem auðvelda honum að sýna fram á
hæfileika sína?
 Hvað getur hann gert til þess að auðvelda fólki sem aðstoðar hann við að nýta
hæfileika sína til fulls?

Eins og áður sér umsjónamaður tvö um að koma lykilorðum og myndum sjónrænt á
kortið (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

6.2.7.

Skref 6 – Að komast að samkomulagi um framkvæmd

Þegar búið er að skilgreina hæfileika einstaklingsins þurfa allir þátttakendur að
komast að samkomulagi um hvernig framkvæma á leiðina að markmiðinu í samræmi
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við það sem fram hefur komið hér á undan. Oft þarf framkvæmdaráætlun til þess að
koma hæfileikum einstaklingsins út í samfélagið og þetta lokaskref sér til þess að
þátttakendur taki ábyrgð á því (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-a).
Þátttakendur eru beðnir um að einbeita sér eingöngu að þeim hluta kortsins
sem lýsir hæfileikum einstaklingsins sem best og því sem aðrir þurfa að gera til þess
að vera móttækilegri fyrir þeim, eins og kom fram í skrefi 5. Einnig eru þátttakendur
beðnir um að koma með hugmyndir um mikilvæga þætti sem eru nauðsynlegir í
ferlinu með það í huga hvaða fólk þarf að upplýsa, hvaða tækifærum þurfi að leita
eftir og hugsanlegum breytingum sem þarfi að gera ráð fyrir. Þegar allar þessar
hugmyndir eru komnar fram þurfa þátttakendur að skilgreina og forgangsraða þeim
hugmyndum sem mikilvægastar eru í þeim tilgangi að ná fram árangri og þeim
markmiðum sem unnið er að. Í framhaldinu teiknar umsjónarmaður tvö upp töflu þar
sem fram kemur hvað hver og einn ætlar að gera og fyrir hvaða tíma því á að vera
lokið. Þannig verður verkaskipting skýr þar sem allir hafa ábyrgð og hlutverk (O‘Brien,
Pearpoint og Kahn, 2010).
Einstaklingnum gefst tækifæri á því að bjóða þátttakendum að skrifa nafn sitt á MAPS
kortið, en með því viðurkenna þeir sögu og hæfileika hans. Fundinum er síðan lokið
með því að gefa öllum færi á að tjá líðan sína og upplifun af því sem fram hefur farið
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

7. PATH
PATH er skammstöfun fyrir Planning alternative tomorrows with hope. PATH aðferðin
felst í því að einstaklingur heldur fund ásamt þeim sem hann sjálfur hefur valið til
þátttöku í teyminu svo sem fjölskyldumeðlimum og vinum. PATH er sjónræn aðferð
sem hentar vel þegar breytingar eða tímamót eiga sér stað í lífi einstaklings, stór eða
smá (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Inclusion, e.d.-b).
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PATH er aðferð sem leggur áherslu á framtíðardrauma einstaklingsins eða
hópsins þar sem unnið er að mögulegum og jákvæðum skrefum í átt að draumnum.
Hugmyndafræði PATH byggir á því að sjá drauminn, setja sér markmið og finna
lausnamiðaðar leiðir að markmiðinu sem skilar settum árangri sé þeim fylgt eftir. Allir
geta nýtt sér PATH, einstaklingar, hópar, samfélagið, stofnanir eða fyrirtæki, í þeim
tilgangi að ná markmiðum og draumum sínum til framtíðarinnar. PATH hefur sannað
sig á ólíkum stöðum í samfélaginu, en arkítektar, heilbrigðisstarfsmenn og samtök
hafa nýtt sér aðferðina með góðum árangri (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010;
Inclusion, e.d.-b).
PATH er góð aðferð í hópefli og hefur verið notuð til þess að vinna úr ágreiningi
og komast að sameiginlegri niðurstöðu. PATH er frábært verkfæri fyrir fólk sem hefur
virkilegan áhuga á að breyta núverandi starfsháttum eða stöðu. Aðferðin er einnig
góð til þess að gera einstaklinga sýnilegri og virkja þá í samfélaginu. Þegar unnið er
með PATH fyrir einstakling er leitast við að svara einni lykilspurningunni:
 Hvernig getur þessi einstaklingur verið sýnilegur í samfélaginu sem vel metinn
og virkur samfélagsþegn?

Kortagerðin skiptist niður í átta skref sem hvert hefur sinn tilgang (O‘Brien, Pearpoint
og Kahn, 2010).

7.1. Umsjónarmenn og undirbúningur PATH
Við vinnslu PATH kortagerðar skiptir undirbúningur einnig miklu máli og svipar mjög
til undirbúnings MAPS kortagerðar. Umsjónarmenn ferlisins eru tveir, umsjónarmaður
eitt hefur það hlutverk að stjórna umræðunni, spyrja spurninga og minna á
grunnreglur. Umsjónarmaður tvö sér um að punkta niður það helsta sem fram kemur
á fundinum, en vinnur einnig með þátttakendum í því að skapa þá mynd sem teiknuð
er á PATH kortið. Reglulega gerir umsjónarmaður tvö smá samantekt á því sem á
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undan er komið til að fullvissa sig um að hafa náð öllu rétt. Fyrir fyrsta fundinn þurfa
umsjónarmennirnir að hittast og fara yfir PATH, deila hugmyndum sínum um útkomu
fundarins, skilgreina hlutverk sín, hvaða ráðstafanir þarfi að gera og svo framvegis.
Einnig þurfa þeir að punkta niður hjá sér lykilspurningar og röð umræðuefna til þess
að koma í veg fyrir að eitthvað gleymist og til að halda fólki við umræðuefni fundarins
(O‘Brien og Pearpoint, 2007; O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).
Undirbúa þarf fundarstaðinn og sjá til þess að öll gögn séu til staðar. Það sem
þarf er stór hvítur pappír, um það bil 240 x 100 sentímetrar, þar sem búið er að
afmarka lauslega það svæði sem teikna má upp hvern lið fyrir sig í kortagerðinni og
hengja upp á vegg fyrir fundinn. Til hliðar við það á að koma blað sem hægt er að
skissa á og skrifa þær hugmyndir sem upp koma. Við hlið þess kemur blað þar sem
búið er að teikna upp töflu þar sem flokka má styrkleika og þarfir þátttakenda í PATH
kortagerðinni. Tússpennar í mismunandi litum þurfa að vera til staðar og nauðsynlegt
er að skapa hlýlegt andrúmsloft í því rými sem fundurinn fer fram. Gott er að hafa
dagskrá fundarins sýnilega sem og grunnreglur. Grunnreglur geta verið margvíslegar
svo sem að styðja einstaklinginn, stunda virka hlutun, gefa sér góðan tíma, bera
virðingu fyrir öðrum þátttakendum og vera hreinskilinn. Mikilvægt er að huga að
uppröðun sæta sem þurfa öll að vera þannig að kortið sem verið er að vinna með sé
sýnilegt öllum þátttakendum. Þess vegna er best að sætum sé raðað upp í U (boga)
þar sem einstaklinginn sem kortið er unnið fyrir situr næst lengst til hægri og hann
velur hver situr næst sér (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

7.2. Fyrsti fundur
Í upphafi fundar byrjar einstaklingurinn eða talsmaður hans á því að bjóða fólk
velkomið og opna fundinn með því að gera stuttlega grein fyrir því hver tilgangur
PATH kortsins er, til dæmis menntamál, atvinna eða væntingar hans til lífsins. Síðan
gengur umsjónarmaður eitt á röðina frá þeim enda sem einstaklingurinn situr og
biður þátttakendur um að kynna sig og sitt hlutverk. Á meðan þeir kynna sig skrifar
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umsjónarmaður tvö nöfn þeirra vinstra megin efst á kortið. Í framhaldi af því spyr
umsjónarmaður eitt hvern og einn „Hvers vegna er mikilvægt fyrir þig að vera hér í
dag?“ Þegar því er lokið gera umsjónarmenn grein fyrir sínu hlutverki.
Umsjónarmaður eitt stjórnar ferlinu, heldur þátttakendum við umræðuefnið, minnir á
grunnreglur og lætur vita hvenær mikilvægast er að þátttakendur hlusti og hvenær
óskað er eftir þeirra hugmyndum. Umsjónarmaður tvö sér um að teikna upp það sem
fram fer á fundinum og fær eftir þörfum endurgjöf á það sem hann hefur teiknað og
hvort þátttakendur hafa einhverju við að bæta. Reglulega gerir hann smá samantekt á
því sem á undan er komið til að fullvissa sig um að hafa náð öllu rétt (O‘Brien,
Pearpoint og Kahn, 2010).

7.2.1.

Ferli PATH kortagerðar

Ferli PATH kortagerðar er skipt niður í átta skref og eru þau Pólstjarnan, að skapa
ímynd af markmiði, lýsing á nútíðinni, að bjóða til þátttöku, að byggja upp styrkleika,
komið hálfa leið að markmiðinu, að skipuleggja næsta mánuð og skilgreina næstu
skref. Í þessum kafla verður framkvæmd og verklagi skrefanna lýst hverju fyrir sig.

7.2.2.

Skref 1 – Pólstjarnan

Í upphafi PATH kortagerðar er unnið að því að finna Pólstjörnuna sem er háleitasti
draumur einstaklingsins sem kortið er unnið fyrir. Pólstjarnan er tákn fyrir þennan
háleita draum sem ekki er innan seilingar og hefur engin takmörk. Þetta skref gefur
þátttakendum tækifæri á því að sjá og heyra hvaða tilfinningu einstaklingurinn hefur
fyrir draumum sínum. Í þessu skrefi svarar einstaklingurinn þremur lykilspurningum.

Þessar lykilspurningar eru:
 Hvað gefur lífi einstaklingsins tilgang?
 Hvaða þættir hjálpa honum í gegnum erfileika?
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 Hvaða þættir eru það sem fá einstaklinginn til þess að efla færni sína á
ákveðnu sviði?

Þessi háleiti draumur einstaklingsins styður þátttakendur og stýrir þeim í rétta átt í
gegnum ferlið. Umsjónarmaður eitt undirstrikar mikilvægi pólstjörnunnar og þess að
einstaklingurinn fái að tjá sig um drauma sína án þess að vera truflaður. Til þess að
aðstoða einstaklinginn við að byrja er hann spurður hvað hann vilji fá út úr lífinu og
hvað skipti hann mestu máli. Hér er nauðsynlegt að allir þátttakendur hlusti þar til
fram er komin fullkomin ímynd af Pólstjörnunni. Á meðan einstaklingurinn lýsir
Pólstjörnunni sinni punktar umsjónarmaður tvö lykilorð á skissublaðið. Þegar
einstaklingurinn hefur lokið máli sínu fer hann með umsjónarmanni eitt upp að
skissublaðinu og er beðinn um að nefna mikilvægasta þáttinn sem punktaður hefur
verið á blaðið. Uppfrá því vinnur umsjónarmaður tvö þá ímynd sem lýsir Pólstjörnunni
best og teiknar hana á kortið. Þegar því er lokið fá þátttakendur að tjá sig í stuttu máli
á jákvæðan hátt um Pólstjörnu einstaklingsins (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010;
Sanderson, e.d.-b).

7.2.3.

Skref 2 – Að skaða ímynd af markmiði

Þetta skref fær þátttakendur til þess að leita eftir getu, tækifærum og aðferðum með
því að skapa ímynd af markmiði sem lýsir jákvæðri og mögulegri framtíð. Tilgangur
skrefsins er að fá ímynd af bættu lífi einstaklingsins og hvernig samfélagið getur
hagnast meira af framlagi hans. Allir þátttakendur leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín
til þess að lýsa framtíð einstaklingsins þar sem jákvæðar breytingar hafa átt sér stað.
Mikilvægt er að umræðan fari fram í nútíð og að allir þátttakendur tali eins og
einstaklingurinn sé nú þegar staddur í þessari jákvæðu framtíð og deila því hvað hefur
breyst og hvernig (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-b).
Umsjónarmaður tvö skrifar orðin jákvætt og mögulegt inn í hringinn (sjá
fylgiskjal 2). Umsjónarmaður eitt hvetur þátttakendur til þess að ímynda sér þessar
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jákvæðu og mögulegu breytingar í framtíðinni. Pólstjarnan er jákvæð og stýrir
einstaklingnum í átt að betra lífi og sterkara samfélagi, en hins vegar er hún ekki
raunhæft markmið. Þegar þessi ímynd er komin spyr umsjónarmaður tvö hversu langt
fram í tímann einstaklingurinn vilji setja markmiðið, en æskilegt er að markmiðið náist
innan eins til tveggja ára. Þegar komnir eru nokkrir jákvæðir möguleikar eru
þátttakendur beðnir um að draga sig í hlé og hlusta á meðan einstaklinginn velur það
sem honum finnst mikilvægast. Í lokin vinnur umsjónarmaður tvö, ásamt
einstaklingnum, mynd af því sem stóð upp úr og teiknar svo á kortið (O‘Brien,
Pearpoint og Kahn, 2010).

7.2.4.

Skref 3 – Lýsing á nútíðinni

Þetta skref skoðar stöðu einstaklingsins í nútíðinni í samræmi við það markmið sem
sett var í skrefi 2. Þetta skref krefst hugrekkis til að halda í markmiðið án þess að
missa sjónar á því, en á sama tíma er nauðsynlegt að allir séu hreinskilnir um
núverandi stöðu einstaklingsins (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.b).
Umsjónarmaður eitt lýsir stuttlega markmiðinu sem búið er að teikna á kortið,
býður svo einstaklingnum að koma aftur til nútíðar og lýsa núverandi stöðu sinni út
frá settu markmiði. Umsjónarmaður tvö hættir hér að teikna stórar og grafískar
myndir, en skrifar í staðin lykilorð og jafnvel teiknar litlar og einfaldar myndir með.
Þegar einstaklingurinn er búinn að segja sjálfur frá stöðu sinni gefst öðrum
þátttakendum tækifæri á að bæta við. Þegar að lýsingu á núverandi stöðu er lokið er
einstaklingurinn beðinn um að skoða markmiðið og lýsa tilfinningum sínum út frá því
sem komið er í tengslum við núverandi stöðu og markmið (O‘Brien, Pearpoint og
Kahn, 2010).
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7.2.5.

Skref 4 – Að bjóða til þátttöku

Þetta skref felur í sér að einstaklingurinn og aðrir þátttakendur skuldbinda sig til
þeirrar vinnu sem framundan er í átt að settu markmiði og jákvæðri framtíð. Ekki
næst neinn árangur, né er tilgangur með PATH kortagerðinni nema einstaklingurinn
og allir þátttakendur skuldbindi sig í þessu skrefi (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010;
Sanderson, e.d.-b).
Þegar hér er komið við sögu er einstaklingurinn beðinn um að horfa á PATH
kortið í heild sinni og umsjónarmaður eitt vekur athygli á því að löng leið er frá
núverandi stöðu í átt að markmiðinu. Hann útskýrir fyrir einstaklingnum að leiðin
krefjist mikillar vinnu og að í henni felist jafnt góðir tímar sem og erfiðir. Einnig bendir
umsjónarmaðurinn einstaklingum á að hann þurfi á hjálp að halda og skilgreinir með
aðstoð þátttakenda hverjir gætu haft jákvæð áhrif á ferlið. Einstaklingurinn staðfestir
sína skuldbindingu með því að skrifa nafnið sitt efst í þar til gerðan dálk. Í framhaldinu
býður einstaklingurinn öðrum þátttakendum að gera slíkt hið sama og þar með eru
þeir búnir að staðfesta þátttöku sína. Hér er einnig tímabært að ræða hverjum hægt
væri að bjóða til þátttöku sem mögulega gætu haft jákvæð áhrif á ferlið, fyrir utan þá
þátttakendur sem fyrir eru og umsjónarmaður tvö skrifar nöfn þeirra á kortið
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-b).

7.2.6.

Skref 5 – Að byggja upp styrkleika

Þetta skref felur í sér að skilgreina getu og styrkleika hvers og eins og hvað hann hefur
fram að færa, en jafnframt hvaða þætti þarf að bæta til þess að ná markmiðinu, til
dæmis fjáröflun, sækja námskeið eða efla þekkingu á ákveðnum sviðum. Hér koma
fram þær grunnhugmyndir sem vinna þarf í til þess að bæta þá þætti sem mikilvægir
eru án þess að farið sé út í smáatriði (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson,
e.d.-b).
Hér hefst vinna við að fylla út töfluna með styrkleikum og þörfum
einstaklingsins og þátttakenda á eftirfarandi sviðum, en þar kemur fram hverja þeir
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þekkja, hverjum þeir tilheyra, hvað þeir geta í tengslum við þekkingu og hæfileika.
Tilgangurinn er að komast að því hvaða þætti þarf að bæta til þess að markmiðið
náist. Þegar taflan er útfyllt biður umsjónarmaður eitt um þau lykilatriði sem draga
saman mikilvægustu þættina sem þarf að bæta og umsjónarmaður tvö skrifar þá á
PATH kortið í viðeigandi dálk (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-b).

7.2.7.

Skref 6 – Komið hálfa leið að markmiðinu

Hér koma fram þeir þættir sem stýra vinnunni í átt að markmiðinu og hvetja
þátttakendur til þess að stíga út fyrir rammann. Umsjónarmaður eitt biður alla að
hugsa um hvernig framtíðin muni líta út þegar komið er hálfa leið að markmiðinu
(O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-b).
Í upphafi umræðunnar er því lýst hvernig sú framtíð lítur út og hvernig var
komist þangað. Þátttakendur eru beðnir um að koma með tvær til þrjár hugmyndir að
leiðum sem krefjast hugrekkis og geta valdið tímamótum. Þegar búið er að lýsa því
hvernig var komist hálfa leið skrifar umsjónarmaður tvö leiðina á skissublaðið. Að
lokinni umræðu fær umsjónarmaðurinn alla þátttakendur til þess að draga saman
aðal atriðin sem hann svo skrifar á PATH kortið (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

7.2.8.

Skref 7 – Að skipuleggja næsta mánuð

Fyrsti mánuðurinn eftir fundinn er mjög mikilvægur, en það er sá tími þar sem ferlinu
er hrint í framkvæmd og nauðsynlegt er að þátttakendur sýni hvor öðrum stuðning og
standi við skuldbindingar sínar. Gera þarf ráðstafanir vegna óvæntra tækifæra eða
hindrana (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010; Sanderson, e.d.-b).
Allir þátttakendur setja sér sameiginleg markmið fyrir næsta mánuð og
umsjónarmaður eitt spyr þátttakendur hvað þurfi að gera áður en teymið ræðir
saman aftur. Einstaklingurinn byrjar á því að setja sér markmið með aðstoð
þátttakenda út frá því sem komið er á PATH kortið. Umsjónarmaður tvö skrifar niður
markmið mánaðarins á kortið og einstaklingurinn fær fyrstur að velja sér markmið
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sem hann sjálfur vill vinna að og býður einhverjum að aðstoða sig ef þörf er á. Þegar
hér er komið við sögu er ákveðið hvaða markmið hver og einn þátttakandi tekur að
sér til að vinna að. Það þarf að sjá til þess að öllum markmiðum sér útdeilt og unnið sé
að þeim. Einn þátttakandi tekur að sér hlutverk teymisstjóra og ber ábyrgð á því að
kalla saman teymið að mánuði liðnum til þess að meta árangurinn og bera saman
bækur sínar (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

7.2.9.

Skref 8 – Að Skilgreina næstu skref

Í þessu skrefi er lögð áhersla á að einstaklingurinn, ásamt sem flestum þátttakendum,
skuldbindi sig til þess að framkvæma verkefni í tengslum við markmiðið innan við
sólahring eftir fyrsta fund. Þessi verkefni geta verið smá í sniðum en geta þó skipt
sköpum svo sem upplýsingaöflun á internetinu, sýna PATH kortið, hringja eitt símtal
eða annað sem þarf til þess að hefja ferlið.

Allir meðlimir teymisins eru beðnir um að svara:
 Hvað get ég gert, þó smávægilegt sé, næsta sólahringinn sem gæti hjálpað
ferlinu?
Einstaklingurinn ákveður hvað það er sem hann vill gera og ef hann vill aðstoð þá
velur hann sér einhvern úr teyminu til þess og það sama á við um aðra þátttakendur.
Einstaklingurinn þarf að samþykkja þau verkefni sem aðrir þátttakendur taka að sér.
Þegar verkefni hvers og eins eru orðin skýr skrifar umsjónarmaður tvö þau á kortið til
staðfestingar. Að því loknu þarf að ákveða titil á PATH kortið sem er skrifaður efst.
Fundinum er lokað með því að allir fá tækifæri á að lýsa upplifun sinni af fundinum og
mikilvæg lokaorð eru skrifuð neðst á kortið (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010;
Sanderson, e.d.-b).
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8. Samanburður á MAPS og PATH
Bæði MAPS og PATH eiga eins og áður hefur komið fram, rætur sínar að rekja til
einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar og miða að því að virkja fatlað fólk til þátttöku í
skólum, á vinnustöðum og samfélaginu sjálfu. Einnig geta báðar aðferðir nýst
einstaklingum, fjölskyldum og stærri hópum. Aðferðirnar eru ekki eingöngu ætlaðar
fötluð fólki þó svo að þær séu víða notar af þeim. Margt fatlað fólk stendur frammi
fyrir hindrunum í formi fordóma og höfnunar, sem veldur því að það missir oft af
tækifærum til menntunar, hefur takmarkað félagslegt stuðningsnet og framlag þeirra
til samfélagsins er vanmetið. Til viðbótar við þessar hindranir hefur margt af fatlað
fólk aðrar skerðingar sem krefjast aukins aðbúnaðar þegar kemur að almennu
aðgengi. Grunnurinn af báðum aðferðum er góð teymisvinna þar sem
einstaklingurinn er virkur þátttakandi og velur sjálfur sitt teymi (O‘Brien og Pearpoint,
2007; O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).
Þegar einstaklingur upplifir sig í aðstæðum sem stuðla að aðgerðaleysi getur
MAPS komið að góðum notum. MAPS aðferðin er góð leið til þess að kynnast
einstaklingi sem og stærri hópum og aðferðin leitast við að aðstoða þá sem hafa misst
sjónar á sjálfum sér og sinni stefnu. MAPS skilgreinir framlag einstaklingsins og
skilyrðin fyrir því að hann geti og fái tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum (O‘Brien
og Pearpoint, 2007; O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).
Þegar einstaklingur er í aðstæðum sem krefjast aðgerða getur PATH komið að
góðum notum. PATH aðferðin varð til í þeim tilgangi að greiða úr flóknari aðstæðum
sem MAPS aðferðin náði ekki yfir. PATH er því öflugt verkfæri til þess að setja
markmið og hvaða leið á að fara til að ná því markmiði. Með því að fara fram í tímann
en tala í nútíð eins og breytingarnar hafi þegar átt sér stað fæst betri mynd af því sem
einstaklingurinn virkilega vill (O‘Brien og Pearpoint, 2007; O‘Brien, Pearpoint og Kahn,
2010).
Báðar aðferðirnar hafa tvo umsjónarmenn sem veitir ákveðið öryggi og
einstaklingurinn sjálfur stjórnar ferlinu. MAPS og PATH eru góð verkfæri í
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einstaklingsmiðaðri áætlanagerð og undirbúa fólk vel til þess að taka skrefið í átt að
draumum sínum (O‘Brien, Pearpoint og Kahn, 2010).

MAPS og PATH eru aðferðir í einstaklingsmiðaðri áætlanagerð og eiga það
sameiginlegt að vera persónulegar, byggja á teymisvinnu og sjónrænni kortagerð. Í
næsta kafla verður fjallað um rannsóknir og gagnrýni á einstaklingsmiðaða
áætlanagerð.

9. Rannsóknir og gagnrýni
Lítið er til af rannsóknum um aðferðirnar MAPS og PATH en þær eru hluti af
hugmyndafræði einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar sem mikið hefur verið
rannsökuð. Gefin var út rannsóknarskýrsla um einstaklingsmiðaða áætlanagerð árið
2005 á vegum Institute for Health Research, Lancaster University sem sýndi jákvæðar
breytingar á sex þáttum í lífi fólks með þroskahömlun. Þessar jákvæðu breytingar
komu fram í félagstengslum, sambandi við fjölskyldu og vini, samfélagslegri þátttöku,
skipulagðri afþreyingu og auknu vali. Í skýrslunni kom fram að einstaklingsmiðuð
áætlanagerð eykur lífsgæði fatlaðs fólks en samt sem áður er árangurinn breytilegur
eftir ólíkum aðstæðum hvers og eins. Engar breytingar urðu á þáttum eins og atvinnu,
líkamlegri færni og lyfjatöku fatlaðs fólks. Einnig komu fram vísbendingar um
neikvæðar breytingar á líkamlegri heilsu og andlegum þörfum (Institute for Health
Research, Lancaster University, 2005).
Eins og Steve Holburn og Christine D. Cea (2007) benda á í grein sinni Excessive
Positivism in Person-Centered Planning sem birt var í Research & Practice for Persons
with Severe Disabilities er jákvæðni stór partur af einstaklingsmiðaðri áætlanagerð.
Hins vegar getur jákvæðnin verið óhófleg sem er ekki til framdráttar fyrir aðferðir
einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar. Óhófleg jákvæðni getur leitt til óraunhæfra
markmiða sem þar af leiðandi eru fyrirfram dæmd til að misheppnast þar sem önnur
sjónarmið eru hunsuð. Afleiðing þess konar jákvæðni getur spillt fyrir því hvernig
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einstaklingsmiðuð áætlanagerð er metin. Óhófleg jákvæðni er túlkuð sem misbeiting
á aðferðum einstaklingsmiðaðrar áætlanagerðar frekar en galla í aðferðunum sjálfum.
Sem mótsögn við grein Holburn og Cea skrifar Craig A. Michaels (2007) greinina
Sustaining the Dream: A Response to Excessive Positivism in Person-Centered Planning
en þar kemur fram að Michels er sammála Holbrun og Cea um að óhófleg jákvæðni
felist í misbeitingu aðferða sem undirstrikar mikilvægi þess að aðferðum eins og
MAPS og PATH sé beitt rétt eigi þær að bera árangur og ná tilsettum markmiðum.

10. Eigin upplifun af MAPS og PATH
Eins og áður hefur komið fram kynntumst við MAPS og PATH aðferðunum í
námskeiðinu Einstaklingsmiðuð þjónusta: starfshættir þroskaþjálfa og unnum með
þær aðferðir í vettvangsnámi okkar á 4. misseri þar sem við vorum á leikskóla. Hluti af
vettvangsnáminu var að halda teymisfundi, gera einstaklingsáætlun og vinna MAPS
og PATH kort, en vegna aðstæðna var ekki mögulegt að fara í gegnum öll skref
kortagerðarinnar og þurftum við því að aðlaga aðferðirnar að aðstæðum. Á fyrsta
teymisfundi fengum við upplýsingar frá foreldrum barnanna sem voru tveggja og
fimm ára og spurðum við um lífssögu, drauma, væntingar, styrkleika, áhugamál og
ótta. Út frá þessum persónulegu upplýsingum unnum við kortin og bættum markmiði
einstaklingsáætlunarinnar inn á kortið í formi PATH. Með þessu sameinuðum við
báðar aðferðirnar á eitt kort sem við afhentum börnunum í lok vettvangsnámsins.
Áhugavert var að útfæra og aðlaga kortagerðina að aðstæðum, en börnin
voru mjög ólík og sterkir persónuleikar. Það að sjá kortin mótast og verða að veruleika
þar sem hægt var að sjá persónueinkenni og sögu barnanna á sjónrænan og litríkan
hátt var skemmtileg upplifun. Bæði börnin sýndu kortinu sínu mikinn áhuga og einnig
lýstu foreldrar og starfsfólk ánægju sinni með útkomuna. Til gamans má geta að kort
yngra barnsins hangir ennþá uppi á leikskólanum þar sem það sér það daglega.
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11. Niðurlag
Við gerð þessarar greinargerðar leituðum við heimilda frá hinum ýmsu fræðimönnum
sem allir eiga það sameiginlegt að tengjast á einhvern hátt einstaklingsmiðaðri
áætlanagerð og þeirri hugmyndafræði að efla sjálfstæði og auka lífsgæði fatlaðs fólks.
Einstaklingsmiðuð áætlanagerð á sér langa sögu, sem og aðferðirnar MAPS og PATH,
en upphaf einstaklingsmiðaðar áætlanagerðar má rekja til Norður- Ameríku í kringum
1973 og náði hún til Bretlands árið 1979. Á sama tíma var MAPS og PATH þróað í
Kanada þar sem frumkvöðlar einstaklingsmiðaðra áætlunargerða unnu saman að
þróun þeirra.
Við völdum sérstaklega að skilgreina hugtökin „valdefling“,
„sjálfsákvörðunarréttur“ og „hugmyndafræðin um sjálfstætt líf“ vegna þess að þau
tengjast og leggja grunn að einstaklingsmiðaðri áætlanagerð og þar af leiðandi
aðferðunum MAPS og PATH. Þessar tvær aðferðir gera ráð fyrir því að
einstaklingurinn, sem ferlið snýr að sé með í öllum ákvörðunum og velji sjálfur aðra
þátttakendur í teymið. Með þessum aðferðum er sjálfsákvörðunarréttur
einstaklingsins virtur og stuðla aðferðirnar að valdeflandi samskiptum sem efla sjálfið,
sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvirðingu, félagslega stöðu og vald fólks yfir aðstæðum
sínum og lífi, sé rétt á málum haldið. Það sama á við um hugmyndafræðina sjálfstætt
líf sem byggir á því að einstaklingur hafi stjórn, val og möguleika til fullrar þátttöku
sem endurspeglast í aðferðum MAPS og PATH. Grunnur að báðum aðferðum er góð
teymisvinna þar sem einstaklingurinn sjálfur er virkur þátttakandi og nýtur stuðnings
teymisins. Báðar aðferðirnar eru persónulegar og gera ráð fyrir því að einstaklingurinn
tjái sig og upplýsi meðal annars um drauma sína og ótta. Hins vegar ef
einstaklingurinn af einhverjum ástæðum getur eða vill ekki tjá sig sjálfur getur hann
valið sér talsmann sem gætir hagsmuna hans. Ferli aðferðanna er heildstætt og
fyrirfram skipulagt þar sem hvert skref segir til um hvernig framkvæma á
kortagerðina. Með því að hafa hvert skref vel skilgreint ætti hver sem er að geta
framkvæmt báðar aðferðirnar og þess vegna er þetta gott verkfæri til að vinna með
þar sem það krefst ekki mikillar sérþekkingar.
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Það kom okkur mjög á óvart að ekki er búið að rannsaka MAPS og PATH sem
aðferðir útaf fyrir sig þrátt fyrir að þær eigi sér langa sögu. Hins vegar hefur
einstaklingsmiðuð áætlanagerð verið rannsökuð þar sem komið hafa fram jákvæðar
breytingar meðal annars á félagstengslum, sambandi við fjölskyldu og vini og
samfélagslegri þátttöku. Einnig hefur verið sýnt fram á aukin lífsgæði fólks sem hefur
nýtt sér einstaklingsmiðaða áætlanagerð, en árangurinn er breytilegur eftir ólíkum
aðstæðum hvers og eins. Þrátt fyrir jákvæðar breytingar stóðu þættir á við atvinnu og
líkamlega færni í stað. Einnig hafa þessar aðferðir verið gagnrýndar fyrir óhóflega
jákvæðni, en jákvæðni er stór partur hugmyndafræðinnar. Óhólfleg jákvæðni er sögð
lýsa sér í formi óraunhæfra markmiða sem spillir oft fyrir því hvernig
einstaklingsmiðuð áætlanagerð er metin. Þessi ádeila finnst okkur réttmæt vegna
þess að þegar unnið er að langtíma og skammtíma markmiðum þurfa þau að vera
raunsæ og vel skilgreind. Hafa þarf í huga að óhófleg jákvæðni veltur oft á
framkvæmd aðferðanna frekar en aðferðunum sjálfum. Einnig skiptir eftirfylgni miklu
máli í einstaklingsmiðaðri áætlanagerð og framkvæmd aðferðanna hefur mikið að
segir um árangur þeirra.
Aðferðirnar MAPS og PATH eru frekar einfaldar ef fylgt er eftir þeim skrefum
sem aðferðirnar eru byggðar á. Þrátt fyrir að aðferðirnar séu upphaflega þróaðar með
fatlaða nemendur í huga geta þær gagnast öllum; börnum sem og fullorðnum. Með
þessari greinargerð og meðfylgjandi handbók vonumst við til þess að vekja athygli á
þessum aðferðum, þá sérstaklega í þjónustu við fatlað fólk á Íslandi.
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12. Lokaorð
Eftir að hafa kynnt okkur vel aðferðir og hugmyndafræði MAPS og PATH í tengslum
við þessa greinargerð og vinnslu handbókarinnar sjáum við enn frekar mikilvægi þess
að kynna þessar aðferðir. Með þessu viljum við leggja grunninn að notkun og fræðslu
MAPS og PATH og auka meðvitund fólks um þessi verkfæri sem hluta af
einstaklingsmiðaðri áætlanagerð.
Vonumst við til að þessi greinargerð og meðfylgjandi handbók auðveldi þeim
aðgang sem vilja kynna sér MAPS og PATH og nýta sér aðferðirnar. Við teljum að
hægt sé að einfalda og útfæra aðferðirnar á ýmsa vegu og aðlaga þannig að þörfum
og aðstæðum hvers og eins. Bæði greinargerðin og handbókin getur aðstoðað og
auðveldað fagfólki, svo sem þroskaþjálfum, að gera einstaklingsmiðaða áætlanagerð
sjónræna með skipulagðri teymisvinnu. Við viljum við hins vegar árétta mikilvægi þess
að eftirfylgni aðferðanna skiptir höfuðmáli ef ná á tilætluðum markmiðum. Með
þessu viljum við leggja okkar af mörkum til að efla sjálfstæði og auka lífsgæði fatlaðs
fólks.
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