Handicaprådets
fokuspunkter
Arbejdsplan

Handicappolitikkens temaer
•

Børn, unge og uddannelse

•

Beskæftigelse

•

Hjem, bolig og sundhed

•

Fritidsliv

•

Sammenhæng og medbestemmelse

•

Tilgængelighed og teknologi

STRATEGI
Det specialiserede socialområde
- den borgerrettede indsats
Almene liv og tilbud
Frontlinjemedarbejdere – første kontakt
• Frontlinjemedarbejdere rykker ud på de arenaer, hvor voksne lever deres liv i samspil med
andre. Indsatsen er tidlig, forebyggende og sundhedsfremmende. Målet er det gode aktive
liv, deltagelse i fællesskaber og bidrag til samfundet i forhold til det livsforløb, der er
gældende for den enkelte.
Civilsamfundet
• Åbne let tilgængelige (anonyme tilbud) i samarbejde med civilsamfundet. Rådgivning,
patientuddannelse, netværk, selvhjælpsgrupper m.m. Indsatsen er forebyggende og
sundhedsfremmende. Målet er det gode aktive liv, deltagelse i fællesskaber og bidrag til
samfundet i forhold til det livsforløb, der er gældende for den enkelte
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STRATEGI
Det specialiserede socialområde
- den borgerrettede indsats
Særligt støtte - velfærdsopgaver
Rådgivning og vejledning med henblik på sundhedsfremme og mestring
• Der leveres vejledning og rådgivning med henblik på mestring af eget liv og sundhedsfremme. Målet er, at
borgeren inkluderes i det almene liv og virke.
Første tilbud ved komplekse og sammensatte problemer
• Rådgivning, sagsbehandling og indsats i samarbejde med borgere med komplekse og sammensatte problemer.
Det ikke er ledelseshierarkiet eller organisationsstrukturen, der definerer ansvar og rammer for indsatsen. Det er
den fælles opgave og de fælles mål, som definerer organiseringen og hvilke kompetencer, der skal på banen på
tværs af hierarkier og driftsområder. Målet er, at borgeren inkluderes i det almene liv og virke.
Specialiseret tilbud
• Borgeren modtager et tilbud efter serviceloven. Indsatsen understøtter fremme af borgerens og netværkets
handlekompetencer og mestring. Målet er, at borgeren inkluderes i de almene liv og virke. Og at borgeren har
kontrol over eget liv med egenomsorg og størst mulig grad af selvstændighed.
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DIALOG
Er der særlige temaer, der skal fokuseres på I indeværende periode?
• Målgrupper
• Udviklingstendenser
Forslag til temaer:

• Autisme – børn og unge
• Tilgængelighed til natur og kultur
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Mødekaldender
Der skal følges op på Handicappolitikken løbende gennem præsentation og dialog med de
øvrige fagudvalgs formandsskaber:

Temamøde 20. september 2018

- Kultur og Civilsamfundsudvalget

Temamøde 1. november 2018

- Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget

Temamøde 13. december 2018

- Plan- og Miljøudvalget

Temamøde 31. januar 2019

- Velfærds- og Sundhedsudvalget incl. Sammenhæng og
Medbestemmelse

