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Dok. nr. 306-2009-1889039

Handleplaner
1. etape af udmøntningen
af Handicap- og Psykiatripolitikken

”Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den
enkelte handicappet. Handicappet opstår først,
når det omgivende samfund ikke er indrettet, så
det modsvarer de behov og krav, mennesker med
funktionsnedsættelse har.”

Overordnet indsatsområde – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Tilgængelighed
Målsætning
Reel bevægelsesfrihed og tilgængelighed sikres bedst muligt, så borgere med funktionsnedsættelse kan gøre
brug af kommunens tilbud. Dette betyder blandt andet, at der i planlægningen af det fysiske miljø medtænkes hensynet til borgere med funktionsnedsættelse. Borgere med funktionsnedsættelse skal uden besvær
kunne bruge boliger og boligområder, offentlige bygninger, kulturinstitutioner, butikker, rekreative områder
mm.

Konkrete indsatser
I byområder skal der ved al lokalplanlægning og vejanlæg indtænkes tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse:
•

Fortovets bredde. Ved trafiksanering, omlæggelse og anlæg af fortove skal der, om muligt, sikres en
gangbane på min. 1,5 m. Gangbanen skal friholdes for standere, udstillinger og trappesten, hvor dette
er muligt.

•

Jævne belægninger. Langs gader og veje i byer samt fodgængerområder, pladser og gågader skal der
sikres jævne fortove og belægninger. Dette evt. ved etablering af gangbaner. Opmærksomhedsfelter.
Ved fodgængerfelter og krydsninger, hvor biler har vigepligt, busstoppesteder og krydsninger mellem
stier, ved trapper og niveauspring skal indtænkes knopfliser, således at blinde og svagsynede kan orientere sig. Knopfliser skal indpasses i den øvrige fortovsbelægning.

•

Vinkelrette fodgængerovergange. Etablering af fortovsramper, der ikke er for stejle, indtænkes ved
trafiksanering og omlægninger, således at vejkryds lettere passeres for blinde, kørestols- og rollatorbrugere.

•

Hvilepladser. Hvilepladser indtænkes i byen og i forbindelse med busstoppesteder, stationer og andre
steder med offentlig adgang.

I forbindelse med offentlige bygninger og kulturinstitutioner:
• Nybyggeri og om – og tilbygninger skal opføres i overensstemmelse med byggelovgivningen.
• I forbindelse med ændret anvendelse af kommunale bygninger skal det sikres at der er eller etableres
tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.
Ansvarlig
Ansvaret ligger hos de centerchefer, hvorunder lokalplaner eller anlægget ligger.

Tidsramme
Angives ved start af et konkret projekt.

Opfølgning
Angives ved start af et konkret projekt.
Udarbejdet af fagforvaltningen, Miljø og Teknik.
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Overordnet indsatsområde – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Tilgængelighed

Målsætning
Sundhedscenter Odsherred vil arbejde på at øge tilgængeligheden i centret på ethvert tænkeligt niveau.

Konkrete indsatser
Det er målet, at etablerer en platformslift med henblik på at øge fysisk tilgængelighed til kantinen på 3. sal,
hvor der er to trappetrin.

Ansvarlig
Sundhedscenter Odsherred er ansvarlig.

Tidsramme
Der arbejdes på sagen pt. Der er bl.a. indhentet tilbud om en etablering af en Hiro 350 fuldautomatisk platformslift monteret i væggen. Der vil blive søgt om midler til finansiering heraf, når relevante puljemidler lyses ud – her tænkes bl.a. på Tilgængelighedspuljen, som lyses ud i september 2010.

Opfølgning
Det påtænkes, at lave et opfølgende tjek/en status på tilgængeligheden i Odsherred Sundhedscenter hvert
år.

Udarbejdet af Sundhedsafdelingen.
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Overordnet indsatsområde – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Overgang fra barn til voksen
Målsætning
Unge med funktionsnedsættelser skal sikres en glidende overgang fra børneområdet til voksenområdet.

Konkrete indsatser
Når en ung, der er 17 ½ år vurderes forsat at have brug for hjælp efter det fyldte 18 år etableres en arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra Familieafdelingen, PPR og Voksenafdelingen med henblik på
koordinering af overgangsfasen fra barn til voksen. Dette skal medvirke til at lette overgangen når den unge
fylder 18 år og skal til at høre under en ny afdeling og ikke mindst skal vurderes i forhold til nye regler.

Ansvarlig
Voksenafdelingen, Familieafdelingen og PPR.
Initiativtager er: Familieafdelingen/PPR

Tidsramme
Igangsættes når handleplanen er politisk godkendt.

Opfølgning
Registrering samt beskrivelse af det etablerede samarbejde, herunder opfølgning på hvorledes sagsbehandlerne oplever overdragelsen af sager. Evaluering af samarbejdet foretages 1 år efter opstart.

Godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2009 samt Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2009.
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Overordnet indsatsområde – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Undervisning/uddannelse

Målsætning
Fokus på studie- og erhvervsvejledning med henblik på at give en målrettet vejledning til den enkelte unge
med funktionsnedsættelse.

Konkrete indsatser
Sammensætte arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skole/PPR, Handicap- og psykiatriområdet/Voksenafdelingen samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) således, at den viden der eksisterer på
de forskellige områder koordineres og anvendes i forhold til den enkelte unge. Dette skulle gerne resultere i
en styrket vejledning.

Ansvarlig
Et samarbejde mellem bl.a. Skole/PPR, Handicap- og psykiatriområdet/Voksenafdelingen og UU.
Initiativtager:
Unge under 18 år: Familieafdelingen og Skole/PPR
Unge over 18 år: Handicap- og psykiatriområdet/Voksenafdelingen

Tidsramme
Igangsættes når handleplanen er politisk godkendt.

Opfølgning
Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. Første opfølgning sker 1 år fra opstart.

Godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2009 samt Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2009.
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Overordnet indsatsområde – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Arbejdsmarked/beskæftigelse

Målsætning
Et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked med fokus på indsatsen over for gruppen af borgere med funktionsnedsættelser. Dette med henblik på at styrke og gøre brug af deres beskæftigelsesmæssige potentialer.

Konkrete indsatser
Handicap- og psykiatriområdet etablerer et samarbejde med Jobcenter, således at viden omkring borgernes
funktionsnedsættelser koordineres med viden om arbejdsmarkedet.

Ansvarlig
Handicap- og psykiatriområdet samt Jobcenter.
Initiativtager er: Jobcenter.
Jf. Aktiveringsstrategi godkendt i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 8. september 2009

Tidsramme
Opstart af samarbejde primo 2010.

Opfølgning
Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. Opfølgning/evaluering på samarbejdet foretages 1 år efter opstart.

Handleplan godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2009 og Aktiveringsstrategi den 8. september 2009 i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.
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Overordnede indsatsområder – jf. Handicap- og Psykiatripolitikken

Overgang fra barn til voksen
Undervisning/uddannelse
Arbejdsmarked/beskæftigelse
Målsætning
Der skal skabes en praksis, hvor der sker en koordinering af viden mellem fagpersonerne på de ovennævnte
områder, herunder en afdækning af forventede behov i et længere fremadrettet perspektiv.
Dette skal medvirke til et sammenhængende forløb med kvalificeret og koordineret rådgivning og tilbud i forhold til den enkelte unge med funktionsnedsættelse og dennes familie.

Konkrete indsatser
Afholde 2 årlige koordineringsmøder mellem de forskellige fagpersoner på de nævnte indsatsområder.

Ansvarlig
Handicap- og psykiatriområdet.
Initiativtager er: Handicap- og psykiatriområdet.

Tidsramme
Opstart primo 2010.

Opfølgning
Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. Opfølgning/evaluering på samarbejdet foretages 1 år efter opstart.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2009.

7

Overordnet indsatsområde – jf. Handicap og Psykiatripolitikken

Fritid, idræt og Kultur
Målsætning
Medvirke til at borgere med funktionsnedsættelse har et varieret udbad af fritids-, idræts- og kulturtilbud, og
der tilstræbes den størst mulige integration af borgere med funktionsnedsættelse i de ordinære tilbud.
Medvirke til at der informeres om fritids, idræts- og kulturtilbud til borgere med funktionsnedsættelse.
Medvirke til at der samarbejdes med de frivillige organiseringer om fortsat udvikling af fritids- og idrætsområdet for borgere med funktionsnedsættelse.
Konkrete indsatser
Aftenskoleområdet:
Opfordre og inspirere aftenskolerne til at oprette specialundervisningshold for mentalt og psykisk handicappede - Kommunen kan bistå med identificering af og kontakt til målgruppen.
Et led heri kan være at afholde en inspirations- og oplysningsaften for ASO (Aftenskolernes Samråd i Odsherred), med følgende punkter:
• Kommunens Handicap- og Psykiatripolitik.
• Beskrivelse af målgruppen, den størrelse og dens muligheder og begrænsninger.
• Hvad er der i dag af hold emner i Odsherred Kommune og eksempler fra andre kommuner.
Fremhæve disse hold i fritidsvejviseren, f.eks. via eget logo/markering. Lignende tiltag kan gøres på Odsherredkalenderen.dk
Foreningsområdet:
Fortsætte arbejdet i den allerede eksisterende arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra FK Odsherred, LEV Odsherred, Dansk Handicap Idrætsforbund, Kulturforvaltningen i Odsherred Kommune, Bo- og Støttecenter Odsherred og VASAC. Gruppen arbejder med at etablere idrætstilbud for målgruppen.
Kulturområdet:
Indgå et samarbejde med Vig Bio om målrettede forestillinger – f.eks. i forhold til fore-stillingernes art og indehold, tilgængelighed og tidspunkt (f.eks. hensynstagen til offentlige transportmidler).
Et lignende tiltag kan gøres på teater og museumsområdet i forhold til målrettede rundvisninger.
Ansvarlig
Kultur & Fritid
Initiativtager: Bo- og Støttecenter Odsherred, Socialpsykiatrien og Kultur & Fritid.
Tidsramme
Opstart primo 2010.
Opfølgning
Løbende dokumentere vedr. arbejdsgang og – opgaver og opgaveløsninger. Opfølgning/evaluering af arbejdet
foretages 1 år efter opstart.

Godkendt i Kulturudvalget den 21. oktober 2009.
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