Handicappolitik for Lejre Kommune
Handicappolitikken indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for den kommunale indsats
og en prioritering af fokusområder for indsatsen. Politikken omsættes til handlinger i de enkelte
fagudvalg og sektorer i kommunens organisation.
Handicappolitikken bygger på FN’s Standardregler om lige muligheder for mennesker med
handicap fra 1993 og FN’s Handicapkonvention fra 2006. I FN’s Handicapkonvention defineres
mennesker med handicap som: ”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.”
Det vil vi

Vi vil arbejde for:
At borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udvikle
og udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune.

Værdier
Værdisættet for handicappolitikken er inspireret af de generelle principper for FN’s
Handicapkonvention.
•
•
•
•
•

Respekt for menneskets naturlige værdighed, frihed til at træffe egne valg og
uafhængighed af andre personer
Ligebehandling
Inklusion i samfundslivet og lige muligheder for deltagelse
Respekt for forskellighed og for de udviklingsmuligheder som børn og unge med
handicap har
Tilgængelighed

Målsætninger
Vi har som mål:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

At der er plads til mangfoldigheden i Lejre Kommune og at alle skal føle sig velkomne
og blive en aktiv del af samfundet
At borgere med handicap har adgang til bygninger, fritidstilbud og det offentlige rum
At borgere med handicap har adgang til at vælge en passende boform, hvor de
ønsker at bo og sammen med hvem de ønsker at bo
At dagpasning, skoler, fritidsordninger og ungdomsuddannelser i Lejre Kommune er
kendetegnet ved at være inkluderende, og at der er lige adgang til specialiseret
undervisning, når behovet er til stede
At alle har lige adgang til et aktivt arbejdsliv på et arbejdsmarked, der er rummeligt,
tilgængeligt og inkluderende
At alle har lige adgang til oplysning samt deltagelse i samfundsliv
At borgere, der henvender sig for at få hjælp, guides og hjælpes igennem
sagsbehandlingen med respekt, så det opleves som et sammenhængende forløb
At borgere med handicap har adgang til et aktivt liv med adgang til natur, kultur og
fritidstilbud
At der er lige adgang til sundhedsydelser

•

At alle har lige adgang til at opnå størst mulig uafhængighed gennem forbedring og
vedligeholdelse af fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig funktionsdygtighed
Det gør vi

Et aktivt liv for alle
•
Lejre Kommune vil arbejde for et inkluderende og rummeligt arbejdsmarked og at
der er mulighed for at få et arbejde – uanset handicap. For eksempel ved at stille
fornødne hjælpemidler til rådighed, arbejdspladsindretning, transport, uddannelse og
tilgængelighed
•
Lejre Kommune vil løbende arbejde for at øge tilgængeligheden til bygninger,
fritidstilbud, natur og det offentlige rum
•
Lejre Kommune vil gå i dialog med frivillige organisationer om, hvordan vi sammen
kan støtte op om et åbent og inkluderende idræts- og kulturliv i Lejre Kommune
•
Lejre Kommune vil arbejde for at borgerne i Lejre Kommune skal være så sunde,
aktive og selvhjulpne som muligt i alle livets faser og uanset handicap. Lejre
Kommunes sundhedspolitik skal have fokus på forebyggelse, og hvordan vi kan
støtte unge såvel som gamle i at have et aktivt og sundt liv - hele livet
Læring i tilgængelige og inkluderende rammer
•
Lejre Kommune vil skabe optimale rammer for at dagpasning, skoler, fritidsordninger
og ungdomsuddannelser er kendetegnet ved at være tilgængelige og inkluderende
Tilgængelighed til offentlig service
•
Når man som borger har brug for at henvende sig til kommunen er det vigtigt at
kunne orientere sig og hente den fornødne information. Lejre Kommune vil sikre at al
borgerrettet information er tilgængelig for alle og at der er adgang til relevante
informationer vedrørende serviceydelser for mennesker med handicap
•
Lejre Kommune vil arbejde for at borgerne, når de henvender sig, oplever at blive
vejledt og guidet, og at sagsgangen så vidt muligt opleves som et sammenhængende
forløb
•
Lejre Kommune vil arbejde for at sikre en tidlig og effektiv indsats, der lægger vægt
på samarbejde med borgeren og evt. pårørende samt optimal koordinering mellem
alle relevante parter såsom sundhedspleje, læger, skole, pædagogisk-psykologisk
rådgivning, psykiatri, uddannelsessted, Ungdommens Uddannelsesvejledning,
arbejdsplads, specialtilbud og andre myndigheder.

Det vil vi gerne måles på
Handicappolitikken har et 4-årigt sigte og skal evalueres i 2016. I forbindelse med
evalueringen vil Lejre Kommune spørge borgere, foreninger og alle der har været
involveret i arbejdet med at realisere handicappolitikken om, hvordan arbejdet med
implementering af handicappolitikken er forløbet og i hvor høj grad målsætningerne
er blevet indfriet.
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