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Møde om handicapidræt
Formål med mødet
I 2015 blev der vedtaget en handicappolitik. Målet med
Handicappolitikken er at sikre, at Faxe Kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid,
dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis
kommer til at gælde for personer med handicap.
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk,
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse.
I tillæg til handicappolitikken er der udarbejdet en indsatsplan. Tre af
indsatserne er:
•
•
•

Udarbejde oversigt over aktiviteter ift. handicap-målgrupper
Afdækning/undersøgelse af behov/interesser/tilfredshed for
fritidstilbud for borgere med særlige behov – muligvis via
borgerpanel
Små motionshold for ”ligesindede” – fx med psykisk sygdom

For at komme i gang med disse indsatser, vil Center for Kultur, Frivillighed og
Borgerservice v. Tina Møller Jakobsen og Sundhedsfremme v. Anne Rosell
Holt hermed indkalde til et møde, hvor vi både vil gøre status samt udvikle
ideer og samarbejder.

Tid og Sted
Torsdag 15. juni 2017 kl. 17.00 – 19.30 på Faxe Sundhedscenter, Præstøvej
78, 4640 Faxe. Vi skal være i lokale 1, som ligger overfor Café Ådalen.
Tilmelding
Skriv eller ring til Anne Rosell Holt, sundhedskonsulent, på e-mail:
anrh@faxekommune.dk eller mobiltelefon: 20 56 73 12.
Tilmeldingsfrist mandag d. 12. juni.
Forplejning
Deltagerne bydes på en sandwich og noget at drikke

Dagsorden
•

Velkomst

•

Præsentationsrunde

•

Foreningerne fortæller om deres eksisterende aktiviteter

•

Fælles dialog om ønsker og behov for fremtidige aktiviteter

•

Spisning

•

Idéudvikling og mulige samarbejdsmuligheder drøftes

•

Aftaler herfra

•

Evt.

