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Sådan arbejder vi med temaet

Deltagelse og
tilgængelighed
Understøtte at personer
med handicap har
samme adgangs- og
informationsmuligheder
til og om samfundslivet,
som borgere uden
handicap

Byggeri og bygninger er underlagt Bygningsreglementets krav om
fysisk tilgængelighed. Ved større renoverings- og anlægsprojekter
orienteres interessenter, f.eks. Handicaprådet. Faxe Kommune vil
arbejde på at inddrage trafik- og tilgængelighedsrevisorer ved
projektering.
Der er opsat ramper ved alle ind- og udgange til Faxe Kommunes
bygninger, samt handicapvenlige toiletter.
På kommunens tre seniorfrivilligcentre (Oasen, Dalgården og
Æblehaven) er der gode adgangsmuligheder og faciliteter for
borgere med fysiske handicap. Der tages hensyn til, at borgere
med funktionsnedsættelse skal kunne fungere på lige fod med
andre borgere.
Bibliotekets hjemmeside er handicapvenligt opbygget. Og
udviklingen af mængden af lydbøger har udviddet muligheder og
tilgængelighed til bøger og andet kulturelt materiale, for borgere
med syns- og læsehandicap.
Der er fokus på at ord og/eller overskrifter i digitale breve til
borgere med synshandicap ikke understreges, da IT-hjælpemidler
til oplæsning ikke kan differenciere mellem et understreget ord
og et link i et digitalt brev.
Borgere med funktionsnedsættelser, som indebærer at borgeren
ikke selv kan være opsøgende på det omgivende samfund, kan få
støtte til dette. Faxe Kommune har en socialfaglig konsulent, der
varetager opsøgende støtte. En støtteindsats kan f.eks. være
introduktion til et værested, og det kan være over flere besøg.
Ved afholdelse af førstegangssamtaler med borgere, som søger
støtte fra Visitation Handicap & Psykiatri, er der opmærksomhed
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på at afholde mødet dér hvor borgeren er mest komfortabel (fx i
eget hjem).
Understøtte at alle kan
deltage i tilbud,
arrangementer og
aktiviteter og deltage
aktivt i udviklingen af
kommunen

Faxe Kommune arbejder løbende med tilgængelighed til
kommunale bygninger. Blandt andet er Haslev Bibliotek &
Borgerservice, Faxe Bibliotek & Borgerservice og Faxe
Sundhedscenter, certificeret gennem ”God Adgang” og registreret
på www.godadgang.dk. Og ved renovering af Kultunariet blev der
installeret ramper og teleslynge.
Jobcenteret har fokus på tilgængelighed i forhold til receptionen,
og når der afholdes arrangementer, hvor borgere er inviteret.
I forbindelse med ansættelsesprocesser til Faxe Kommune
overholdes den lovpligtige del af fortrinsretten i hele
ansættelsesprocessen.
I frivillige klubber og foreninger på seniorområdet tages der
løbende højde for de behov, der dukker op. For eksempel er nogle
af deltagerne på de frivillige gymnastikhold blevet for dårlige
(funktionsnedsatte) til at kunne deltage i de eksisterende hold.
Derfor er der oprettet et nyt og mindre hold ”hensynstagen
træning”, så borgerne kan fortsætte med at træne.

Børn og handicap
Arbejde for, at alle
børns potentiale ses og
understøttes

Puljen der støtter betaling af kontingent og udstyr for børn og
unge i Faxe Kommune er for alle børn og unge op til 18 år, hvis
familier har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed
for at betale for deres børn/unges deltagelse i kultur og
fritidslivet. Dog tages hensyn til særlige vilkår, som f.eks.
handicap, hvis prioritering er nødvendig. Så børn og unge med
særlige udfordringer kommer før børn og unge uden særlige
udfordringer.
Med indsatsen Børn i Fællesskaber arbejdes med at øge
deltagelsesmulighederne for elever med både fysiske og psykiske
handicap. Det sker bl.a. gennem kompetenceudvikling og
udvikling af nye indsatser, som skal gøre det muligt at
imødekomme flere elevers behov i tilknytning til almenområdet.
I børnesamtalerne er der fokus på barnets potentiale med henblik
på at iværksætte de rette tiltag for at understøtte og udvikle. Der
er sat fokus på børnesamtalen, og i løbet af efteråret 2022 eller
foråret 2023 forventes en opfølgning på et tidligere forløb
iværksat. På det tidligere forløb blev der arbejdet med at
dygtiggøre medarbejderne i at afholde børnesamtaler.
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Børnesagsbehandlerne på handicapområdet arbejder ud fra et
helhedsorienteret perspektiv, og samarbejder med forældre og på
tværs af sektorer (Sygehuse, Psykiatrien, skoler, PPR,
ergoterapeuter mv) for at børn med Handicap understøttes i
deres udvikling.
Ungevejen har fokus på den beskæftigelsesrettede overgang
(Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende Grund
Uddannelse) fra ung til voksen, så der ikke går tabt, når den unge
fylder 18 år.
Inddrage og støtte op
om familien tidligt,
forebyggende og
tværfagligt

Lovgrundlaget for handicapkompenserende indsatser ændres når
man fylder 18 år, da man betragtes som voksen. Visitation
Handicap & Psykiatri har fokus på sikring af god overgang i
indsatser til personer med handicap, når de fylder 18 år.
Børnesagsbehandlere og voksensagsbehandlere er samlet i ét
myndighedsteam (Visitation Handicap & Psykiatri). Barnet med
handicap får en sagsbehandler, når barnet fylder 13 år, og en ny
sagsbehandler overtager, når barnet fylder 18 år, men begge
sagsbehandlere arbejder i samme team. Der afholdes fælles
overgangsmøder, senest ved det 17. år, hvor barnet, forældre,
begge sagsbehandlere og øvrigt relevant netværk inddrages, i
forhold til vurdering af relevante tilbud efter serviceloven, som
kan sættes igang når barnet fylder 18. Overgangen er
dokumenteret i en arbejdsgangsbeskrivelse.
Den Kommunale Ungeindsats, Visitation Handicap & Psykiatri og
Ungevejen arbejder tværfagligt og tæt sammen om udsatte unge,
med behov for særlig støtte.
Børn og Unge arbejder tværfagligt ud fra et konkret redskab
(Signs of Safety modellen) der kan anvendes til at foretage
risikovurderinger i børnesager og vurdere tegn på fare og
sikkerhed. Og har på den måde et klart fokus på en tidlig og
rettidig indsats. Ved brug af Indsatstrappen (en faglig ramme for
omlægning til tidligere forebyggende indsats) som redskab i
dialog med familien, er der fokus på at inddrage familien løbende,
inddrage de rette samarbejdspartnere og iværksætte de rette
tiltag. Der arbejdes løbende med en kvalificering af kontakten
med familien, med fokus på at familien og barnet oplever sig
inddraget og hørt.
Med indsatsen Fælles om Forebyggelse, arbejdes med at skabe
helhedsorienterede handleplaner sammen med familierne, om
indsatser for børn med særligt behov for støtte.
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Når et barn mistrives kan det være begrundet i barnets egen
funktionsnedsættelse, men det kan også være afledt af en
forælders fysiske eller psykiske handicap. Derfor kan den
forebyggende støtte i familien både være rettet til barnet, men
også til forælderen.
Netværk og
fællesskaber
Understøtte at alle har
lige adgang og kan
bidrage til fællesskabet

Med indsatsen Børn i Fællesskaber, arbejder vi med
nærhedsprinicippet. Det betyder, at skoletilbudene forsøger at
udvikle indsatser, så ressourcer (fx særligt uddannede
fagpersoner) er tilgængelige i nærmiljøet, så elever med fysiske og
psykiske handicap ikke er afhængige af at benytte tilbud uden for
kommunen, for at få den rette hjælp.
Ved lokalefordeling til foreninger og fritidsaktiviteter vil handicap
gælde som et særligt vilkår, og dermed vil borgere med handicap
få fortrinsret. Faxe Kommunes Handicapidrætsforening har
etableret sig på Skolegade (hold med billard, skydeklub og
floorball).
På seniorfrivilligcenteret Dalgården er der træningshold med
kommunens demensteam, og et frivilligt netværkshold for
senhjerneskade, hvor frivillige og pårørende bidrager aktivt til
fællesskabet. Derigennem understøttes at også meget sårbare
borgere kan fortsætte med at være en del af aktive frivillige
fællesskaber, kontinuerligt på trods af et fremtrædende
sygdomsforløb.
Faxe Kommunes borgerinddragelse bevæger sig fra en generel
borgerinvolvering (fx Borgerpanel) til mere målrettede indsatser.
Dog har Faxe Kommune fortsat funktionen ”borgerforslag” til
generel involvering af borgere i kommunen.

Understøtte at skabe
gode rammer for
foreningers mulighed
for at inkludere borgere
med fysisk og psykisk
handicap

Kommunens foreninger og klubber er ikke oprettet med særlige
handicapvenlige rammer i fokus. Alligevel er det erfaringen, at
foreningerne er gode til at inkludere børn og unge med handicap.
I det almene forenings- og kulturliv er der en bevidsthed om ikke
at stigmatisere, derfor understøttes inklusion i de almene tilbud,
hvor det er muligt.
I tillæg til inklussion i almene tilbud har man som borger med
handicap i Faxe Kommune mulighed for at melde sig ind i Haslev
Handicapidræt, som blandt andet tilbyder gymnastikhold og
håndbold, og som samarbejder med Karisefonden.
I kommunens seniorfrivilligcentre lægges der særlige kræfter i at
give nye brugere en god velkomst. Enten kan
netværksmedarbejderne følges med borgeren et par gange, indtil
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borgeren er faldet til i det nye fællesskab. Eller
klubben/foreningen/aktiviteten får besked om at der er en ny
bruger på vej, og tovholder tager så et ekstra ansvar, for eksempel
ved at have talt i telefon med den nye bruger inden han/hun
dukker op.
Understøtte de nære,
eksisterende netværk
med effektive,
professionelle netværk
omkring og for den
enkelte borger

På tværs af Faxe Kommunes forvaltninger er der fokus på at
arbejde tæt sammen med den unges eksisterende netværk, og
støtte op om borgeren i forhold til at indgå i nye ligeværdige
netværk.

Sundhed og
selvhjulpenhed
Udvikle sundhedstilbud
og teknologiske
løsninger sammen med
borgeren

Sundhedstilbud udvikles løbende b.la. på baggrund af
Sundhedsprofilen. For borgere der har svært ved at transportere
sig til fysiske kurser/samtaler/rådgivning tilbydes online forløb
individuelt eller i grupper.

Have let tilgængelige
sundhedstilbud,
træning og
genoptræning

Der er god fysisk tilgængelighed til træningsafdelingen på Faxe
Sundhedscenter. I Træningsafdelingen på Grøndalsvej 8 er der
kommet elåbner til yderdør.
Kommunens sundhedstilbud er synlige og tilgængelige via
Kommunens hjemmesiden og Sundhed.dk/soft
På Sundhed.dk fremgår faciliteter, herunder fx handicapvenlig
adgang, om der er elevator osv.
Flere af Sundhedsfremmes sundhedstilbud er rettet mod borgere
med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.
Med indsatsen Børn i Fællesskaber, arbejdes med en
økonomimodel, som gør det muligt at lave mere målrettede og
skræddersyede tilbud til eleverne i kommunen. Det kan fx være
puljer, der anvendes til tilkøb af fysioterapi eller ergoterapi
træning, som ellers kun ville være tilgængeligt i et tilbud eksternt
kommunen.

Være opsøgende overfor
de borgere, der ikke selv
har ressourcer til at
opsøge sundhedstilbud

Gadeteamet som er opsøgende støtte, består både af en
socialfaglig og en sundhedsfaglig indsats.
Frontmedarbejdere fx fysio-ergoterapeuter, sundhedsplejen,
hjemmeplejen, socialpsykiatrien bliver løbende uddannet i
rekrutteringsmetoden Very Brief Advice, der er en rekrutteringsog henvisningsmetode, hvor borgeren støttes i at blive henvist til
sundhedstilbud.
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Tværsektorielle samarbejder mellem hospitaler, egen læge og
sundhedsfremme samarbejder om henvisning til hinandens
sundhedstilbud
Interne samarbejdspartnere fx jobcenter, Ungevejen,
træningsenheden motiverer borgeren og hjælper med den første
kontakt så Sundhedsfremme herefter kan tage kontakten til
borgeren.
I særlige tilfælde foretager Sundhedsfremme hjemmebesøg.
Uddannelse og
beskæftigelse
Aktivt understøtte og
stille krav for at
borgeren kan udleve sit
fulde potentiale

Borgere med handicap understøttes i deres vej til selvforsørgelse.
Jobcenteret støtter blandt andet borgere med psykiske lidelser, til
at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, eller til at
begynde på en uddannelse.
Jobcenteret arbejder på at nedbringe antallet af borgere på
sygedagpenge til RAR-Sjælland niveau (de regionale
arbejdsmarkedsråd).
Faxe Kommune har indgået et samarbejde med psykiatrien i
Region Sjælland om Individuelt planlagt job og uddannelse med
støtte til borgere med psykiske lidelser.
Antal forløb i 2022: 15
Antal forløb i 2023: 19

I fællesskab nedbryde
barrierer ved at
informere, samarbejde
på tværs, videndele og
inddrage

Jobcenteret arbejder for, at borgere med handicap skal
understøttes i deres vej til selvforsørgelse.
Der sættes i Jobcenteret en intern opkvalificering af alle
medarbejdere i gang, for at kunne spotte fysiske og psykiske
handicap (herunder ordblindhed, ADHD etc.) og for at kunne
anvende handicapkompenserende ordninger, til fordel for
borgerne.
Rehabteamet i Jobcenteret og Træningsafdelingen samarbejder i
Hjerneskadeforum.
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