
 

Årets Marie-Prisvinder 2020: Lykke Marie 

Mariehjemmene uddeler hvert år den eftertragtede Marie-Pris. Den gives til et eller flere Mariehjem eller fælles 
projekter "for at have gjort en særlig indsats for beboerne i Mariehjemmene og for Mariehjemsfællesskabet." 

Fondsbestyrelsen vedtog på sit møde d. 28. april, at prisen i år skal gå til Bofællesskabet Lykke Marie i 
Slangerup for deres stærke indsats med Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK) for beboerne, der er 
unge voksne med multiple funktionsnedsættelser. Brugen af denne digitale velfærdsteknologi med bl.a. 
øjenstyrede computere, symbolstyrede apps og sociale medier har skabt øget selvbestemmelse, personlig 
udvikling, relationsdannelse og social inklusion for de særdeles sårbare beboere. 

Bestyrelsesformand for Fonden Mariehjemmene, Jens Elmelund, udtaler: 

- Jeg er meget imponeret af de seneste års fremskridt på det velfærdsteknologiske område. At vi i 
Mariehjemmene har en arbejdsplads, der er så langt fremme på dette område, gør os i Fondsbestyrelsen stolte 
og glade. Det er tydeligt, at der på Lykke Marie ydes en helt særlig indsats, der betyder utroligt meget for de 
enkelte beboere og deres sociale liv. 

Digitale værktøjer er en kæmpe gave 
Jonas Rønhøj (tv. på foto) på 24 år bor på Lykke Marie. Han har intet talesprog, han har en hørenedsættelse 
og kan kun bevæge den ene hånd. Men alligevel er han en habil bruger af sociale medier og digitale 
kommunikationsværktøjer. En kunnen, der er med til at forbedre hans livskvalitet betydeligt, mener hans mor 
Pia Rønhøj. 

- Jonas har et socialt netværk, som han aldrig ville have haft uden de her medier. Det gør, at han kan bevare 
relationerne til dem, som betyder noget for ham. Han ringer selv til både sin familie og gamle hjælpere. Det, at 
han selv kan række ud mod omverdenen, er en kæmpe gave, fortæller hun. 

Efteruddannelse åbner nye døre 
Ledelsen på Lykke Marie har sørget for, at alle socialpædagoger er blevet uddannet i Alternativ Supplerende 
Kommunikation (ASK). Her er de bl.a. blevet introduceret til de digitale kommunikationsmuligheder, der findes til 
mennesker uden talesprog. Målet er, at de unge skal lære at kommunikere på trods af deres handicap - og på 
den måde få større indflydelse og medbestemmelse i eget liv. 
En af de medarbejdere, der har været på kursus, er socialpædagog Eva Benning (th. på foto). Og for hende er 
den digitale kommunikation en vigtig del af arbejdet med at skabe en god kontakt til beboerne. 
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- Digital kommunikation er meget interessant, for det er tydeligt at se, hvilken forskel det gør for de unge. Jeg 
bliver motiveret til at bruge værktøjerne, for jeg får fornemmelsen af, at jeg på den måde kommer ind til 
beboernes verden, fortæller Eva Benning. 

Du kan læse meget mere om Lykke Maries arbejde med ASK i nedenstående links. 

Fejring af Marie-prisen 
Marie-Prisen 2020 vil blive officielt overrakt til Lykke Marie på Repræsentantskabsmødet onsdag d. 7. oktober 
i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Her vil de fire andre ansøgere til årets Marie-Pris ligeledes 
blive præsenteret. 
 
Hvis det bliver muligt at åbne Bofællesskabet Lykke Marie før den dato, overvejer ledelsen at arrangere en lokal 
reception i Slangerup for at fejre modtagelsen af prisen. Forstander Fie Lester udtaler: 

- Vi er superglade for at modtage årets Marie-Pris, for det er en flot anerkendelse af de indsatser, vi har 
prioriteret på Lykke Marie. Det vil vi naturligvis gerne fejre med beboerne, de pårørende og medarbejderne, 
men det kommer ikke til at ske, før vi er helt sikre på, at det kan gøres på en tryg og forsvarlig måde. 
Beboernes ve og vel kommer altid i første række.  

__________________________________________________________ 
Her kan du læse Lykke Maries indstilling til årets Marie-Pris. 

Foto ovenfor fra Socialpædagogen. Læs artikel om Lykke Maries arbejde med ASK (Alternativ Supplerende 
Kommunikation) i Socialpædagogen her. 

Her kan du læse Lykke Maries beskrivelse af ASK i det europæiske projekt: 'Quality of Life 4 All'. - på dansk. 
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