Handicappolitisk oplæg ved Kultur og Civilsamfund
Kultur og Civilsamfundsudvalget arbejder aktivt på inklusion af mennesker
med et handicap.
Det gør Kultur og Civilsamfund på mange måder og i mange områder:

Biblioteket







IT-kurser særligt målrettet forskellige grupper af handicappede
Guidet fælleslæsning: Oplev god litteratur sammen med andre og få mere livsglæde og
overskud i din hverdag
Digital adgang til litteratur, film, musik, aviser, tidsskrifter.
Legeteket, som er en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende materialer og
sansemotoriske redskaber. Gennem udlån og vejledning er det Legetekets opgave at
hjælpe og støtte personale og forældre til børn med særlige behov, ved udlån af
stimulerende og udviklende materialer.
Biblioteket kommer: Hvis du bor i Horsens Kommune, og ikke selv kan komme på
biblioteket, f. eks. på grund af handicap, kan du blive tilmeldt Biblioteket-kommerordningen. Her får du bøger, lydbøger eller andre af bibliotekets materialer bragt ud ca.
hver 4. uge. Ønsker du at blive tilmeldt ordningen, som er gratis, eller at få flere
oplysninger, skal du kontakte dit lokale bibliotek.

Sund By
 Der ydes tilskud til handicapområdet via §18 puljen til frivilligt socialt arbejde
 Sund By Butikken er handicapvenlig og bruges af borgere med forskellige handicaps:
Ligger i stueplan, handicaptoilet m.v. Kun relativ tung yderdør kan være en udfordring
for kørestolsbrugere m.v.
 Sund By bruger handicapvenlige lokaler til seminarer, eksempelvis Vestbyens
Beboerhus.
 Sund By har indkøbt et mobilt teleslyngeanlæg til brug for egne arrangementer ligesom
foreninger kan låne anlægget.
 Sund Bys fokusområde ”Det Gode Ungeliv” har bl.a. fokus på unge med diverse
handicaps.
Fritid







11 foreninger har registreret, at de har aktiviteter særligt målrettet handicappede. Det
drejer sig om ca. 300 medlemmer. Derudover er der foreninger, som ikke har hold
særligt til handicappede, men som inkluderer handicappede i deres aktiviteter. Tallet
skal derfor tolkes med forsigtighed
8 aftenskoler afholder særlige arrangementer for handicappede. Derudover er det
sandsynligt, at nogle af de ni aftenskoler, der ikke har indberettet handicap-timer, også
har handicappede på deres øvrige hold.
I en årrække er nye faciliteter blevet udstyret med handicapadgang (lovkrav), og vi
modtager faktisk ikke henvendelser fra handicappede, som har problemer med
faciliteter. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer faciliteter, hvor handicappede ville
have problemer med adgangen. Men det er ikke et problem vi møder.
I Forum Horsens er der reserveret særlige pladser til handicappede, når der er behov
for det i forbindelse med større arrangementer, og i øvrigt er Forum Horsens
tilgængelig for handicappede.
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Kultur



Vi arbejder løbende på at sikre tilgængelighed på vores kulturinstitutionerne – herunder
Kulturstationen og Museerne
Vi arbejder løbende på at sikre nem adgang til vores festivaler og bylivsarrangementer.
Dialog med handicaprådet ved større events

Brugen af Nota
For at blive medlem ved Nota, er det et krav, at man ikke er i stand til at læse almindelig trykt
tekst. Det kan både være synshandicap, ordblindhed eller andre handicap, der er grunden til at
man ikke kan læse trykt tekst.

Ved indmeldelse skal synshandicappede have dokumentation fra synskonsulent, øjenlæge eller
læge, ordblinde skal være testede for ordblindhed og det skal dokumenteres, personer med
andre handicap skal have et diagnosticeret handicap, der bevirker at de ikke kan læse trykt
tekst og der skal være dokumentation for handicappet.
Der er mere info og indmeldelsesblanketter på dette link:
https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem

I denne politiske periode vil vi have fokus på:






Tilgængelighed ved større events
Tilgængelighed i kommunale institutioner og i de lokaler, vi stiller til rådighed for
foreninger
Fortsætte med at tænke nyt og spændende ift. arrangementer og hold til handicappede
– f.eks. i regi af bibliotekerne
Kultur i midtbyen: Fortsat fokus på tilgængelighed – bl.a. Langelinie, Søndergade, mv.
Gøre foreningerne opmærksomme på mulighederne for i højere grad at inkludere
handicappede i deres aktiviteter – og rådgive dem om hvordan?
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