Bli med på prosjektet
«Bedre liv med Bliss»!
Et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for
barn og ungdommer som har nytte av
symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling
Et prosjekt med gruppetilbud og individuell oppfølging
for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner
Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan
være interessert?

Hva er Bliss?
• Bliss er et grafisk symbolsystem som består av ca. 100 grunnsymboler, ut
fra disse dannes nye ord.
• Det kan brukes fra barnets første ettordsetninger til kompliserte
grammatikalske strukturer som dekker en voksens uttrykksbehov.
• Til nå er det konstruert og godkjent ca.6000 symboler som er i bruk i over
40 land.

• Bliss er det eneste symbolsystemet som brukes for kommunikasjon som
er godkjent som et fullverdig språk.
Mål for prosjektet
• Å skape et helhetlig oppfølgingstilbud som sikrer språk og
kommunikasjonsutviklingen
• Å utvikle materiell og prosedyrer som forenkler det å begynne med Bliss
• Å videreutvikle språk og kommunikasjonskompetansen til barna som
deltar i prosjektet
• Å fremme psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge med lite eller
manglende talespråk gjennom å gi dem tilgang til språk, til opplevelser og
til fellesskap med andre barn som bruker grafisk kommunikasjon
• Å «gi en stemme» til barn og ungdom som har god språkforståelse, men
som ikke har mulighet til å bruke tale til å uttrykke seg grunnet motoriske
vansker. Disse barn og ungdommer har behov for et avansert grafisk
kommunikasjonssystem for å kunne uttrykke seg presist og nyansert. Bliss
er et slikt system.
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Innhold i prosjektet
Samlinger og Blisskurs for barn og ungdom. Det blir tre årlige samlinger
der barna og ungdommene møtes og får oppleve ting sammen og
kommunisere ved hjelp av Bliss.
Blisskurs, workshop og erfaringsutveksling for foreldre/ pårørende og
fagpersoner i kommuner/bydeler
Utvikling og utprøving av kommunikasjonsmateriell
Veiledning til barn/ ungdom, foreldre og fagpersoner
Evaluering av intervensjonsopplegget og brukernes erfaringer
Praktisk informasjon

 Kurs og samlinger vil foregå på Oslo Universitetssykehus.
 Deltakerne vil få dekket reise og opphold.
 Foreldre kan få opplæringspenger.

Hvem kan være med?
• Barn eller ungdom (opp til 18 år) fra hele Norge med manglende
talespråk eller store talespråkvansker som trenger et avansert
symbolsystem for å utrykke seg. Det kan være noen som bruker Bliss
allerede, som har brukt Bliss før og har lyst til å komme i gang igjen eller
er i startfasen og skal velge symbolsystem.
• Foreldre/ pårørende til barnet/ungdommen
• Fagpersoner i nettverket rundt barnet/ungdommen
Hva får du ved å delta i prosjektet?
• Oppfølging i 3 år
• Jevnlige gruppesamlinger for barn og foreldre => sosialt nettverk
• Muligheter for veiledning, eventuelt via videokonferanse mellom
samlingene

Prosjektgruppen
Blissgruppen i Isaac Norge, som har fått bevilget midler fra Extrastiftelsen til et
prosjekt som skal gå over tre år. Prosjektet foregår som et samarbeid mellom
Blissgruppen og Kommunikasjonsteamet på Oslo Universitetssykehus.

Du melder deg på ved å kontakte:
Kristine Stadskleiv
kristadskle@hotmail.com
KSTADSKL@ous-hf.no
tlf 22117613

Lisbeth Seeland
lissee@ous-hf.no
tlf 23070214

