HANDICAPPOLITIK

Om handicappolitikken
Handicappolitikken sætter rammerne for, hvordan vi i Faxe Kommune vil
arbejde med at sikre, at handicappede borgere borgere med handicap
har samme rettigheder som borgere uden handicap.
Vi bestræber os på at opfylde FNs Handicapkonvention¹ i størst muligt omfang,
og Handicappolitikken skal bidrage til dette. Derfor anvender vi også FNs
definition i Faxe Kommune:
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk,
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil
med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage
i samfundslivet på lige fod med andre.
Politikken er blevet til sammen med borgere, pårørende og handicaporganisationer og ikke mindst Handicapråd og Udsatteråd – derfor er politikken også
skrevet med og til alle os i Faxe Kommune – vi er kommunen sammen med borgerne.
Dermed ligger Handicappolitikken i tråd med Byrådets Vision 2030 og ”Faxe i
Fællesskab”.
Politikken indeholder sigtelinjer, som vi i Faxe Kommune arbejder hen imod,
både i de politiske beslutninger vi træffer, og i det daglige arbejde i administrationen og på alle vores institutioner.
Mål og handling
Vi udarbejder løbende aktuelle handleplaner, som revideres hvert andet år,
og Socialudvalget følger op på handleplanerne en gang årligt. Handleplaner
har konkrete, målbare mål, mens politikken tegner retningen og visionen for
vores fælles arbejde for at forbedre rettigheder og muligheder for mennesker
med handicap.
På en workshop sammen med borgere, pårørende, Handicaprådet og Udsatterådet arbejdede vi med spørgsmålet:

Hvordan kan vi i fællesskab skabe gode rammer for
mennesker med handicap i Faxe Kommune?
De mange svar og input vi fik betyder, at Handicappolitikken tager udgangspunkt i følgende emner:
•
•
•
•
•

Deltagelse og tilgængelighed
Børn og handicap
Netværk og fællesskaber
Sundhed og selvhjulpenhed
Uddannelse og beskæftigelse

¹ Link til FNs Handicapkonvention

Deltagelse og tilgængelighed
Deltagelse og tilgængelighed handler om de muligheder, den enkelte har for
at deltage i samfunds- og fritidslivet, herunder demokratiet, kommunens tilbud,
samt virksomheders og foreningers tilbud. Det handler om adgangsforhold til
bygninger, offentlige rum, mulighed for offentlig transport, adgang til hjælpemidler, og handicapvenlig formidling.

I FAXE KOMMUNE VIL VI:
Understøtte at personer med handicap har samme adgangsog informationsmuligheder til og om samfundslivet, som
borgere uden handicap
Understøtte at alle kan deltage i tilbud, arrangementer og
aktiviteter og deltage aktivt i udviklingen af kommunen

Børn og handicap
Handicappede børn Børn med handicap har mange potentialer, der skal
udnyttes både for barnets og samfundets skyld. De forhindringer, der er for, at
barnet kan udleve sit poten- tiale, skal kommunen så vidt muligt prøve at
kompensere for – barnets tarv kom- mer i første række.
Familien har en vigtig rolle i at støtte et handicappet barn barn med handicap,
men hele familien og især søskende påvirkes af handicap. Derfor skal hele
familien støttes af både civilsamfund, sundhedssektor, uddannelsesinstitutioner
og kommunen.
I FAXE KOMMUNE VIL VI:
Arbejde for, at alle børns potentiale ses og understøttes
Inddrage og støtte op om familien tidligt, forebyggende og
tværfagligt

Netværk og fællesskaber
Det er afgørende for alle mennesker at være en del af et fællesskab. Handicap
kan imidlertid gøre det sværere at deltage i fællesskaber samtidig med, at det
er endnu vigtigere at have et netværk, der kan støtte om én, når det er svært.
Derfor skal adgangen til fællesskaber for mennesker med handicap styrkes, og
det allerede eksisterende netværk som familie og venner understøttes af professionelle netværk.

I FAXE KOMMUNE VIL VI:
Understøtte at alle har lige adgang og kan bidrage til fællesskabet
Understøtte at skabe gode rammer for foreningers mulighed for
at inkludere borgere med fysisk og psykisk handicap
Understøtte de nære, eksisterende netværk med effektive,
professionelle netværk omkring og for den enkelte borger

Sundhed og selvhjulpenhed
Borgernes sundhed kan understøttes på mange måder, og der er mange forskellige aktører, der bidrager til dette. Både i forhold til visiteret hjælp men også
tilbud borgeren selv kan opsøge for at forebygge handicap.
Samtidig er der teknologiske løsninger og hjælpemidler, der kan kompensere
for eller minimere konsekvenserne af en række handicaps. Alt dette bidrager til
sundheden og også selvhjulpenheden, der kan give borgeren mere frihed og
selvbestemmelse.

I FAXE KOMMUNE VIL VI:
Udvikle sundhedstilbud og teknologiske løsninger sammen med
borgeren
Have let tilgængelige sundhedstilbud, træning og genoptræning
Være opsøgende over for de borgere, der ikke selv har ressourcer til at opsøge sundhedstilbud

Uddannelse og beskæftigelse
Alle borgere kan bidrage til fællesskabet og skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse og være en del af arbejdsmarkedet. Vi tror på bedre livskvalitet for dem, der bor her og bedre jobkvalitet for dem, der arbejder her, når
alle har mulighed for at tage ansvar.
Derfor vil vi sammen med borgeren, uddannelsesstedet, arbejdspladsen og resten af samfundet skabe gode betingelser for, at alle kan bidrage.

I FAXE KOMMUNE VIL VI:
Aktivt understøtte og stille krav for at borgeren kan udleve sit
fulde potentiale
I fællesskab nedbryde barrierer ved at informere, samarbejde
på tværs, videndele og inddrage
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