Invitation til inspirationsdag

Fokus på handicap i byrådsarbejdet
Handicap er ikke bare et spørgsmål om hjælpemidler og botilbud. Det berører alle områder i byrådsarbejdet, og
en bevidst tilgang kan sikre livskvalitet, og at midlerne bruges rigtigt fra starten.
Som inspiration til de kommende 4 års arbejde inviterer Danske Handicaporganisationer og DUOS
byrådsmedlemmer, medlemmer af handicaprådene og andre med interesse for fokus på handicap i
byrådsarbejdet til 4 timer med input og mulighed for networking.

Tid og sted:

Torsdag d. 26. april 2018 kl. 12-16 i Handicaporganisationernes Hus,
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (lige ved Høje-Taastrup Station)

Pris:

Arrangementet er gratis (transportomkostninger dækkes ikke)

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding skal ske senest 5. april.

Tilmelding:

Send en e-mail til: seminar@duos.dk
Husk at oplyse hvis du er kørestolsbruger, blind, har hjælper(e) eller tolk(e) med,
har behov for teleslynge, speciel kost eller andre hensyn.

Program
11.30 - 12.00 Ankomst og sandwich
12.00 - 12.40 Velkommen
Handicaporganisationerne som samarbejdspartner i det kommunalpolitiske arbejde
12.45 - 13.30 Workshops – runde 1 (se næste side)
13.40 - 14.10 Introduktion til Handicaporganisationernes Hus (kort rundvisning)
(Eller en pause, hvis der er mere brug for det)
14.10 - 14.40 Paneldebat: Universelt design i den kommunale hverdag
Universelt design handler om udformning af vores omgivelser, produkter, ordninger og tilbud ud
fra det princip, at én og samme løsning i videst muligt omfang skal kunne bruges af alle. Herved
understøttes mulighederne for, at personer med handicap kan være selvhjulpne og deltage i
samfundslivet på lige vilkår.
Men kan vi gøre noget for at sikre tilgængeligheden til gamle bygninger? Til det offentlige rum? Til
transportmuligheder? Til folkeskolen, sundhedstilbud, fritidstilbud og arbejdspladser? Til
informationer?
14.45 - 15.30 Workshop – runde 2 (se næste side)
15.35 - 16.00 Opsamling og afslutning

Workshops
Der er to runder af workshops, så det er mulighed for at deltage i to forskellige workshops. Det bliver muligt at
vælge workshops på dagen.
A: Retssikkerhed og handicap
v. Kristian Hegaard, Medlem af Fredensborg byråd for Radikale Venstre
Retssikkerheden er under pres, særligt i forhold til handicap. Udgifterne truer med at stige og sagsbehandlingen
bliver konstant mere og mere tung. Hvordan sikrer vi god sagsbehandling og de rigtige tilbud til borgere med
handicap?
B: Inklusion på arbejdsmarkedet
v. Janus Tarp, Suppleant til Sorø byråd for Konservative og formand for UlykkesPatientForeningen
Hvordan kan vi være med til, at sikre mennesker med handicap også kan være en del af arbejdsmarkedet?
Hvordan kan vi inddrage de ressourcer og den viden der er i handicaporganisationerne. Hvordan kan vi være med
til at støtte mennesker med handicap til at tage ansvar i eget liv?
C: Sundhed for alle
v. Jan Jespersen, Medlem af Stevns byråd for Enhedslisten
Mennesker med handicap lever i gennemsnit kortere tid en del generelle befolkning. Hvordan sikrer vi lige adgang
til sundhed? Hvordan sikrer vi tilgængeligheden i det nære sundhedsvæsen og adgang til idrætsfaciliteter?
D: Inklusion i folkeskolen
v. Lene Danielsen, Medlem af Odsherred handicapråd og formand for Autismeforeningen kreds Vestsjælland
Der er tiltagende fokus på at alle skal inkluderes i folkeskolen, men kan folkeskolen rumme alle? Hvordan sikrer vi
en folkeskole der understøtter den enkelte og fællesskabet og hvornår er der brug for særlige tilbud?
E: Handicap som identitet?
v. Jan Jacobsen, Medlem af Ringsted byråd for Enhedslisten og medlem af Muskelsvindfondens bestyrelse
Handicap er ikke noget man er, men det er et livsvilkår der kan have stor indflydelse for det liv vi gerne vil leve.
Hvordan sikrer vi fokus på og inddragelse af menneskene i en gruppe af individer, der meget let bliver karikeret
som en stor samlet masse?

Om DUOS:
DUOS er Danmarks største private leverandør af hjælp og støtte. Vi har 20 års erfaring med at hjælpe børn og
voksne med handicap eller psykiske og sociale vanskeligheder. Vores ydelser leveres på baggrund af paragraffer i
serviceloven, sundhedsloven, uddannelsesloven samt arbejdsmarkedsloven.
Om DH:
Danske Handicaporganisationer er en handicappolitisk paraplyorganisation bestående af 34 medlemsorganisationer med til sammen over 330.000 medlemmer, der dækker alle typer handicap. Vi arbejder for, at
mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre medborgere.

