Handicappolitikken - handleplan

Handleplan 2017 - 2018: Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget – Indsats 3
Slutstatus, oktober 2018
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører

Indsats 3:

 Samfundsdeltagelse og demokrati

Fortrinsret til idrætsfaciliteter – på udvalgte tidspunkter.

 Boligforhold
 Børn og familieliv
 Skole og uddannelse
 Beskæftigelse og arbejdsmarked
X Tilgængelighed og mobilitet
X Fritid og kultur
Uddybende beskrivelse af indsatsen:

Mål
(Vi vil opnå at…)

Delmål
(Derfor vil vi…)

At fremme idræt for
Synliggørelse af muligheden for at
borgere med
målgruppen har fortrinsret.
funktionsnedsættelser bl.a.
via tilgængelighed til

Handlemål
(Det betyder, at…)

Succeskriterier
(Det er en succes, når…)

I den årlige timefordeling tildeles
målgruppen fortrinsret tirsdag
formiddag i de kommunale
idrætshaller

At borgere med
funktionsnedsættelser oplever øgede
aktivitetsmuligheder i foreningslivet.
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faciliteter
Der er informeret om
mulighederne, men det er
vurderingen, at denne
information og kommunikation
skal fortsætte og evt. med andre
informationskanaler.
Der er foreninger som udnytter
muligheden og der arbejdes for
at skabe sig et bedre og mere
systematisk overblik over, hvor
meget det benyttes og når det
ikke benyttes, hvorfor?

Slutstatus 2018
Vi har…(handlinger)

Vi har opnået …(resultater)

Vi vil arbejde videre med …

Der har ikke været en planlagt særlig
informationskampagne om mulighederne.
Der er løbende informeret til foreninger, når
det har været relevant.
Ganske få foreninger/institutioner har
benyttet sig af tilbuddet om fortrinsret

I forbindelse med lokalefordelingen har
langt hovedparten fået opfyldt ønskerne –
også foreninger med tilbud til målgruppen.

Det er fortsat relevant, at bibeholde et
tidspunkt, hvor foreninger med idræt mv.
for personer med funktionsnedsættelser
har fortrinsret. Omvendt vurderes det, at
det nu er et indsatsområde, der er overgået
til løbende drift og i øvrigt ses, der ikke at
være større udfordringer med at disse får
de ønskede tider. Rammerne og
tilgængeligheden for målgruppen vurderes
at blive tilgodeset som ønsket.
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