Handicappolitikken - handleplan

Handleplan 2017 - 2018: Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget – Indsats 2
Slutstatus, oktober 2018
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører

 Samfundsdeltagelse og demokrati

Indsats 2:
Aktiviteter for børn og unge med handicap og særlige behov
mv.

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

Mål
(Vi vil opnå at…)
Børn og unge med
funktionsnedsættelser og
særlige behov inkluderes i
det lokale foreningsliv
enten alment eller via

Delmål
(Derfor vil vi…)
Indsamle viden om tilbud til børn
og unge med særlige behov - på
tværs af organisationer,
fagforvaltninger, handicapråd,
lokale idrætsforeninger med

Handlemål
Succeskriterier
(Det betyder, at…)
(Det er en succes, når…)
Formaliseret samarbejde mellem Borgerne oplever større viden om
Folkeoplysningsudvalget og
tilbud til børn og unge med særlige
Handicaprådet.
behov.
Afholdelse af temadag under

Der indkommer relevante og
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særlige tilbud.

henblik på synliggørelse og
information om tilbuddene.
Udarbejde kriterier for puljen til
støtte til aktiviteter for børn og
unge med handicap og særlige
behov mv.

arbejdstitlen ”Den stille inklusion”, spændende ansøgninger i 2017 til
hvor fokus netop er mod
den nye pulje med det formål at der
inklusion i foreningslivet i forhold skabes nye tilbud til målgruppen
til målgruppen. Heri indgår også
information om den nye pulje og
kriterier for støtte.
Temadagen forventes planlagt og
afviklet i et samarbejde mellem
relevante foreninger; Hjørring
Idrætssamvirke;
Folkeoplysningsudvalget; gerne
Handicaprådet og relevante
forvaltninger i Hjørring
Kommune. Børne- og
Undervisningsområdet har
tilkendegivet, at de gerne
deltager i planlægningen.
Forventes afviklet i foråret 2017

Slutstatus 2018
Vi har…(handlinger)

Vi har opnået …(resultater)

Vi vil arbejde videre med …

- Afholdt succesfyldt
inspirationsaften/temadag i Vrå i maj 2017
– ”Den stille inklusion”
- Nedsat en inspirationsgruppe med
deltagelse af næstformand fra politisk
udvalg; repræsentanter fra Handicaprådet
og Fritids- og Folkeoplysningsudvalget
samt fra administrationen

- større opmærksomhed på området
- støttet spændende projekter for
målgruppen
- fået Hjørring Kommune sat mere på
landkortet overfor eksterne
samarbejdspartnere
- har øget informationen og udviklet
konkrete tilbud til glæde for børn og unge

- fortsætte arbejdet med stor fokus på, at få
gennemført de projekter, der er sat i søen
eksempelvis informationsmateriale mv.
- udbygge samarbejdet mellem
forvaltninger
- også eksternt med henblik på at komme
endnu tættere på målgruppen, forældre og
decentrale institutioner (Hjørring Skolen
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- Drøftet samarbejdsprojekt med
Frederikshavn Kommune under
Fritidsalliancen – pt. på stand by, men kan
genoptages
- Informeret om og uddelt midler fra Pulje til
støtte af foreningstilbud til børn og unge
med særlige behov – der er tildelt støtte til
7 foreninger indenfor forskellige
idrætsgrene/aktiviteter; herunder også
koordineret med Forebyggelsespuljen
under Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
- Udbygget samarbejdet og intern
koordinering mellem forvaltninger i Hjørring
Kommune; især begyndende samarbejde
med initiativer på Voksenhandicapområdet,
ligesom der er samarbejde med decentralt
niveau via Hjørring Skolen
- Efterspurgt elektronisk pjece over tilbud er
under udarbejdelse
- Inspirationsgruppen har deltaget i
udarbejdelsen af ansøgningen om
værtskab til Special Olympics 2020, hvor
Hjørring Kommune var med i opløbet om
værtskab
- udbygget samarbejdet med relevante
organisationer på området f.eks. Parasport
Danmark og DGI
- Sonderet muligheder for deltagelse i
Bevæg dig for Livet-initiativet, hvor både
DGI og Parasport Danmark er partnere

samt forældre, ligesom tilbud skal indgå i
den samlede vifte af tilbud fra/i Hjørring
Kommune
- øget samarbejde med
foreninger/organisationer, der kan
anvendes i kommende tiltag

m.fl.)
- indsatsen skal fremadrettet koordineres i
relation til budgetvedtagelsen 2019-2022
og en øget indsats via en DGI-konsulent
- administrationen vurderer, at der fortsat er
et stort uudnyttet potentiale for udvikling og
resultater på området
- der er et stort overlap til indsatsen
indenfor kommunens sundhedspolitik
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