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Handicappolitik
Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

Forord

I Horsens Kommunes Handicappolitik kan du læse mere om, hvad vi har
særligt fokus på, når det handler om borgere med handicap.
I Horsens Kommune skal mennesker med handicap føle sig som en del af
hverdagen. De skal indgå i fællesskabet på lige fod med alle andre. Vi ar
bejder for at sikre et aktivt medborgerskab. Vi ønsker, at de skal opleve en
hverdag, hvor de som borgere med handicap føler sig hjemme og værdigt
behandlet.
Du kan også læse mere om, hvordan borgere, organisationer og pårøren
de samarbejder med kommunens medarbejdere og politikere.
Målet i Horsens Kommune er at give borgere med handicap hjælp og
støtte til
At mestre eget liv
At bevare selvstændighed og værdighed
At bo og leve så selvstændigt som muligt

Peter Sørensen
Borgmester
Marts 2018
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Formålet med
handicappolitikken i
Horsens Kommune

Fælles for borgere med handicap er, at deres
tilstand gør det svært for dem at klare sig i situati
oner, hvor der ikke er taget hensyn til deres handi
cap.
Handicapkonventionen fra
De Forenede Nationer
De Forenede Nationer bruger ordet “handicap” om
mennesker, som ikke kan deltage i samfundslivet
på lige fod med andre. Enten fordi de har mistet
muligheden eller har begrænset mulighed for at
deltage på grund af deres handicap.
De Forenede Nationer har især fokus, hvordan
ændringer og forbedringer i omgivelserne kan
gøre det lettere for en person med handicap at
deltage i samfundslivet.
Værdigrundlaget for handicappolitikken i Horsens
kommune er overordnede de principper fra De
Forenede Nationers Handicapkonvention.

Horsens Kommunes handicappolitik skal hjælpe
med til at borgere med handicap er en del af sam
fundslivet.
De skal kunne deltage i offentlige aktiviteter og
arrangementer.
De skal have samme muligheder for at leve deres
liv som borgere uden handicap.
Når Horsens Kommune planlægger og gennem
fører tiltag, tager kommunen hensyn til de mål og
visioner, som er skrevet ind i handicappolitikken.
Grundlaget for Horsens Kommunes Handicappolitik
er den danske lovgivning på handicapområdet.
Udover det arbejder vi aktivt med principperne fra
Forenede Nationers Handicapkonvention.
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Målgrupper
Kommunens handicappolitik handler om både
børn, unge og voksne borgere. Fælles er at de har
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller er
psykisk syge.
Handicapbegrebet
I teksten skriver vi ofte ”borgere med handicap”.
Borgere med handicap er mennesker, som har
nedsat brug af en eller flere funktioner i krop
pen.
Det kan være psykisk udviklingshæmmede eller
hjerneskadede. Det kan være mennesker, som
har problemer med at bevæge sig. Det kan være
mennesker, som lider af en psykisk sygdom. Eller
nogen, som har flere af disse handicap på en
gang.

Principperne er:
• Respekt for alle menneskers ret til værdighed
og selvbestemmelse
• Ingen diskrimination
• Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet
• Respekt for forskellighed
• Lige muligheder
• Tilgængelighed
• Ligestilling mellem mænd og kvinder
• Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn
med handicap har. Respekt for deres ret til at
bevare deres identitet
Vision, værdier og menneskesyn
Alle skal have lige muligheder for at deltage i
samfundslivet. Horsens Kommune vil være et
åbent samfund med plads til alle og plads til for
skelligheder.
Børn og unge
Alle børn og unge skal mærke, at de er en vigtig
del af fællesskabet. Det gælder både i kommu
nens dagtilbud og skoler.

Arbejde
Alle mennesker kan noget. Derfor skal alle have
mulighed for at sætte deres evner i spil som akti
ve borgere.
Når det gælder arbejde, har Horsens kommune
fokus på at hjælpe lokale virksomheder med at
finde medarbejdere. Virksomhederne vil gerne
hjælpe med at få alle i arbejde. Målet er, at langt
de fleste i kommunen kan forsørge sig selv.
Gennem et arbejde får den enkelte borger det
som regel bedre. Kommunen får samtidig en bed
re økonomi. Alle fortjener et arbejde og alle der
kan arbejde, skal arbejde. Derfor skal alle voksne
borgere med handicap have et tilbud om et ar
bejde, som giver mening. Det kan være et job på
helt almindelige vilkår, et beskyttet arbejde eller et
frivilligt arbejde.
Transport
Alle skal kunne komme rundt i Horsens kommu
ne uden besvær. Vi skal være kreative og bruge
den nye teknologi til at finde på smarte løsninger.
Både hvis der er problemer med fysisk adgang og
for eksempel hvis det er svært at forstå skilte og
anvisninger
Hjælp og støtte
Borgere med handicap skal først og fremmest
have hjælp og støtte til at kunne klare sig selv.
Derfor får den enkelte borger hjælp, der passer til
hvad han eller hun evner og har kræfter til. Målet
er, at han eller hun bliver i stand til selv at be
stemme i sit liv.
De borgere, der har brug for særlig hjælp, skal
have råd og vejledning. På den måde får de det
rigtige tilbud på det tidspunkt, de har brug for det.
Derfor er der i Horsens Kommune fokus på borge
rens egne ønsker og drømme.

Når børn og unge har det godt sammen med
andre, er de klar til at prøve kræfter med nye
udfordringer og udvikle nye evner. Så er de bedst
muligt forberedt til et godt og værdigt
liv med uddannelse og arbejde.
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Børn,
unge og
uddannelse

Støtten og hjælpen er vigtig, for at børn og unge
kan gå i skole, tage en uddannelse og blive klar til
at have et arbejde.
Skole og arbejde
Alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler
skal mærke, at de er en vigtig del af fællesskabet.
Derfor har dagtilbud og skoler en fælles plan for,
hvordan alle børn og unge kan være med til at
lære.
Når børn og unge trives sammen med andre, er de
også klar til at prøve kræfter med nye udfordringer
og udvikle nye evner. Så bliver de forberedt så godt
som muligt til et værdigt liv med uddannelse og
arbejde.
Principper
I Horsens Kommune skal børn og unge med handi
cap have de rigtige tilbud. Vores tilbud bygger på
følgende principper:

Plan for fremtiden
Før en ung med handicap fylder 18 år, skal der i
god tid være lagt en plan for fremtiden på en tryg
måde.
Hver enkelt ung skal have vejledning og støtte, der
passer til hans eller hendes behov. En hjælp som
gør det nemmere at træffe beslutninger om deres
egen fremtid.
Ungeforum
I Horsens har vi lavet et Ungeforum. Ungeforum
hjælper med at give gode råd til, hvordan en ung
bedst kommer fra folkeskolen og i gang med en
uddannelse. Ungeforum fokuserer på de unge, som
ikke kan tage en uddannelse. Årsagen kan være,
at de har svært ved at gå i skole eller svært ved at
være sammen med andre. Det gælder både unge
med og uden handicap.
I Ungeforum er der folk fra skoleområdet, Unge
enheden og uddannelsesinstitutioner i Horsens.

Alle børn og unge skal hvor det er muligt kunne bru
ge alle de tilbud, der er i vores samfund. Her kan de
være sammen med andre. De kan lære nyt både
personligt, socialt og fagligt, også selvom de har
særlige behov. Dog vil der altid være børn og unge,
der har brug for specielle tilbud, som er lavet netop
til dem.

I Horsens har vi ambitioner for alle børn og unge.
Alle børn skal have en god start i livet. De skal have
en uddannelse og et godt liv. Et liv der er menings
fyldt.
Det gør vi ved at:
• give alle børn og unge gode muligheder for at
lære, udvikle sig og trives
• se alle børn og unge som nogen, der kan noget
• se alle forældre som en støtte for deres børn
• sikre at børn og unge kan være med
i fællesskaber og netværk
• sørge for høj kvalitet og sammenhæng
i kommunens tilbud
Familien skal være med
Når børn og unge med handicap får støtte tidligt,
klarer de sig bedre. Alle børn og unge er forskellige
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og har forskellige behov. Derfor skal familien være
med, når vi afgør hvilken støtte, barnet eller den
unge skal have.
Ekstra hjælp
Et barn eller en ung kan få brug for ekstra hjælp for
at klare sig i hverdagen. Er der behov for det, får
barnet eller den unge de hjælpemidler, der er brug
for. Det kan også ske ved at forældrene får støtte,
indtil familien kan klare en almindelig dagligdag
med skole og fritid.
Støtte til at klare sig selv
Barnet eller den unge skal også have støtte til at
klare sig på egen hånd og være sammen med an
dre. Det skal være muligt for at alle børn og unge
med handicap at få venner, lære nyt, og opleve sig
selv som selvstændige på lige fod med andre.

Der er børn og unge, som skal have professionel
hjælp hele livet. De skal have hjælpen på en måde,
så de får et værdigt liv med god livskvalitet.
Alle børn og unge skal som udgangspunkt kunne
træffe sunde og gode valg for sig selv. De skal lære
at mestre hverdagen, tage ansvar for sig selv og for
fællesskabet.
Horsens Kommune har et medansvar for at alle kan
få en uddannelse. Det gælder også for børn, unge
og voksne med et handicap.
Særlige behov
Der er unge med særlige behov, som ikke kan tage
en almindelig uddannelse. De kan i stedet få en
særlig ungdomsuddannelse, som varer tre år. Ud
dannelsen fokuserer på at give gode personlige, so
ciale og faglige færdigheder. Målet er at forberede
de unge til et aktivt voksenliv gerne med yderligere
uddannelse og arbejde.
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Beskæftigelse

Horsens Kommune har som mål, at alle borgere
med handicap kan komme i arbejde. Vi oplever at
være med i et fællesskab og være en aktiv del af
samfundet, når vi har et arbejde.
Et arbejde som passer til den enkelte
I Horsens Kommune arbejder vi aktivt for at alle
med et handicap har et arbejde. Mange borgere
med handicap har et almindeligt arbejde. Borge
re, som ikke kan have et almindeligt arbejde, får
tilbudt andre slags arbejde. For eksempel med
tilskud til løn eller såkaldt ”beskyttet beskæftigelse”.
Eller ved brug af særlige hjælpemidler og personlig
hjælp.

Nogle borgere kan på grund af deres handicap
ikke være i beskyttet beskæftigelse. De får i stedet
tilbud om at komme i dagcenter eller på daghjem.
På dagcenter eller daghjem får de en aktiv og me
ningsfyldt dagligdag.
Samarbejde med virksomheder
Virksomhederne i kommunen gør en stor indsats.
De er med til at skabe arbejdspladser til borge
re med handicap og borgere ansat på særlige
betingelser. Virksomhederne får også hjælp fra
kommunen. På den måde kan de oprette særli
ge jobs og gode rammer til medarbejdere med
handicap.

Hjem, bolig og
sundhed

I Horsens Kommune arbejder vi for, at alle borge
re kan bo på en måde, der passer til den situati
on, de er i.
Alle har brug for et hjem, hvor de kan slappe af.
Få besøg og have gæster, samt gøre de ting, der
er med til at skabe en almindelig hverdag.
Boliger
De fleste borgere med handicap bor i almindelige
boliger. Her får de hjælp, så de så vidt muligt kan
klare sig selv. For at det skal fungere, skal boligen
være indrettet rigtigt. Blandt andet med netop de
hjælpemidler, den enkelte har brug for.
Andre borgere med handicap har brug for en
specielt indrettet bolig. Når kommunen bygger
disse boliger, sørger vi for, at de ligger i et lo
kalområde med udfoldelsesmuligheder. Er det
muligt, bygger vi dem også gerne i nærheden af
offentlig transport.
Horsens Kommune samarbejder med boligsel
skaberne om at skabe bofællesskaber. Vi arbejder
også sammen om, hvordan almennyttige boliger
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bedst kan indrettes. Målet er, at alle borgere kan
benytte boligen på lige fod med andre.
Sundhed
I Horsens Kommune arbejder vi for at sikre, at alle
er lige, når det handler om sundhed. Borgere med
handicap har ofte større risiko for at få livsstilssyg
domme. Derfor skal borgere med handicap have
samme mulighed for at komme til læge og blive
behandlet som alle andre. Også for lidelser som
ikke har noget med deres handicap at gøre.
Borgere med handicap har ofte udfordringer med
at leve det sunde liv. Derfor understøttes borgerne
i at opbygge en sund hverdag med fokus på kost,
motion, udeliv, søvn og rygestop.
Netværk
Horsens kommune støtter etablering af aktiviteter
i samarbejde med frivillige foreninger. Her bliver
der blandt andet oprettet netværk, som er med
til at hjælpe borgere med handicap. Netværkene
hjælper alle, der føler sig ensomme eller oplever
psykisk mistrivsel.
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Fritidsliv

I Horsens Kommune arbejder vi for, at børn, unge
og voksne med et handicap kan være aktive, når
de har fri. De skal kunne nyde tilbud inden for kultur.
De skal kunne dyrke idræt og andre interesser. De
skal kunne komme omkring i kommunen, når de har
brug for det.
Sport og fritid
De fleste oplever fritiden som en vigtig del af livet.
Sport, og andre aktiviteter giver energi. Mange
knytter venskaber og får kontakt med andre, når de
deltager i aktiviteter i fritiden. Borgere med handi
cap skal have mulighed for at deltage i så mange
af tilbuddene i kommunen som muligt. Der skal
være særlige tilbud til de borgere, som ikke kan del
tage på lige fod med andre borgere på grund af et
handicap.
Frivilligt arbejde
For nogle borgere giver frivilligt arbejde mening
i hverdagen. Det gælder også for borgere med
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Sammenhæng og
medbestemmelse

handicap. Derfor opfordrer Horsens kommune også
borgere med handicap til at deltage i frivilligt arbej
de. Frivilligt arbejde er som regel til gavn og glæde
for både dem selv og de frivillige foreninger.
Nem adgang i hele kommunen
Borgere i Horsens Kommune skal kunne komme
rundt i kommunen uden problemer. Alle skal have
adgang til gågader, til stier, strande, parker, fritids
anlæg, offentlige scener og haller. Kommunen og
Cityforeningen arbejder sammen om at gøre byen
nem at komme rundt i. Også for borgere med han
dicap.
Ved særligt store kulturbegivenheder i Horsens
kommune, gør vi en ekstra indsats for at borgere
med handicap kan deltage.

Tilbud til borgere med handicap skal være rele
vante og give mening for den enkelte. Tilbuddene
tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har brug
for. I Horsens Kommune arbejder de medarbejdere,
som har med handicappede at gøre, tæt sammen.
Når det kan lade sig gøre, er borgeren selv, hans
eller hendes familie eller andre i deres netværk
med til at lægge planer.

Forskellige organisationer i kommunen arbejder for
at forbedre hverdagen for grupper af borgere med
handicap. De påvirker blandt andet udviklingen i
kommunen gennem Handicaprådet. Rådet taler
direkte med kommunens politikere om handicap
pede og deres behov. Rådet kommer også med
forslag til, hvordan vi i Horsens bedst løser forskelli
ge udfordringer for borgere med handicap.

Vi arbejder ekstra tæt sammen, når en borger med
handicap kommer til særlige tidspunkter i livet:
• fra barn til voksen
• fra voksen til ældre
• fra hospital til hjem
• skift fra ét tilbud til et andet
Handicaprådet
Horsens Kommune vil gerne arbejde direkte sam
men kommunens borgere med handicap. Tilbud
dene hænger bedre sammen, når borgere med
handicap deltager aktivt og kommer med ideer og
input.
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Tilgængelighed
og teknologi
I Horsens Kommune arbejder vi for, at borgere med
handicap har adgang til informationer, aktiviteter,
byens udeområder, bygninger, parker og pladser.
Det skal være nemt at færdes på offentlige veje
og rejse med bus og tog. Vi laver løsninger, der gør
det muligt for alle borgere at komme frem.
Forandringer i klimaet
Det danske klima forandrer sig. I fremtiden får vi for
eksempel brug for at lede store mængder regn
vand væk fra trafikken. Det betyder, at vi nogle
steder i kommunen skal bygge om og bygge nyt.
For at sikre, at alle stadig kan komme rundt uan
set handicap, har vi fokus på at lave nye løsninger
sammen med blandt andre Horsens Kommunes
Handicapråd.
Offentlige bygninger
Når Horsens kommune lægger planer for nye by
rum, offentlige anlæg og bygninger, er der fokus
på borgere med handicap. Vi bygger, så borgere
med handicap nemt får adgang og kan bruge
bygningerne på lige fod med alle andre.
I kommunens bygninger skal alle borgere have
adgang til den information, de har brug for. Derfor
skal der være tilgang til kommunikation og infor
mation. Der skal være hjælpemidler de steder, hvor
det er nødvendigt.
I sportshaller og idrætsanlæg skal der være ad
gang til bad, omklædningsrum og pauserum for
alle.
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Transport
Alle skal have lige adgang til offentlig transport
uanset handicap. Det gælder både busruter, stop
pesteder, tavler med information og selve bussen,
bilen eller toget.
For borgere med handicap, som ikke selv kan kom
me rundt uden at have ledsagere med, skal det
være muligt selv at bestemme, hvor de vil hen og
hvad de vil deltage i.
Offentlig information
Borgerne i Horsens kommune skal være med til at
bestemme over ting, der har betydning for deres
liv. Derfor er det vigtigt, at alle nemt får den infor
mation, de har brug for.
Kommunen har blandt andet en hjemmeside, som
alle borgere kan bruge, uanset handicap. Der er
også mulighed for at få teksten læst højt. Både
kommunens hjemmeside og andre informationer
til borgere med handicap er lavet, så indholdet er
nemt at forstå for alle.
Teknologi
Borgere med handicap skal selv kunne bestemme
så meget som muligt. På områder hvor det er mu
ligt og giver mening, vil Horsens kommune bruge
ny teknologi til at gøre hverdagen bedre. Teknolo
gien skal bruges smart i forhold til de behov, den
enkelte borger har. Teknologien skal også tænkes
ind, når det handler om særlige løsninger og når vi
indretter byens rum og offentlige bygninger.

Nyttige links
Horsens Kommunes hjemmeside:
www.horsens.dk

Handicaprådet ved
Horsens Kommune:
https://horsens.dk/Politik/
RaadNaevn/Handicapraadet

Forenede Nationers Standardregler
om Lige muligheder for handicappede:
http://www.dch.dk/content/
handicapkonvention

15

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon 7629 2929
www.horsens.dk

