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FORORD
En ny handicappolitik er en vigtig begivenhed
for hele Sorø Kommune, for Handicaprådet,
handicaporganisationerne og for det enkelte
menneske, der enten selv har eller kender nogen, der har en funktionsnedsættelse inde på
livet.
Det er den, fordi handicapområdet omfatter
både børn, unge og voksne med fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelser.
Det betyder, at handicapområdet angår alle
områder af vores kommune lige fra skole og
daginstitutionstilbud, til job og uddannelsesmuligheder, sociale tilbud, sundhed, kultur og
fritidslivet, transport, boliger og tilgængelighed
i bred forstand.
Alle kommunens fagudvalg og fagcentre har
bakket op om arbejdet med den nye handicappolitik, herunder at der er opstillet konkrete mål
og handlinger med tydelig ansvarsforankring i
kommunens forskellige centre. Det giver os et
rigtig godt fundament for, at medarbejdere på
alle fagområder kommer til at kende de overordnede målsætninger i politikken og aktivt vil
tænke handicapområdet ind i deres daglige arbejde.
Handicaprådet har medvirket som samarbejdspartner i hele politikkens tilblivelsesproces, og
det er vi meget glade for i Sorø Kommune.
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I Handicaprådet sidder nemlig mennesker, som
på forskellig vis kender til de dagligdags udfordringer, men også muligheder som livet med en
funktionsnedsættelse byder på.
Det gælder ligeledes de borgere, der mødte op
til vores borgermøder, eller som har bidraget
med konstruktive input på anden vis, for eksempel via høringssvar.
Livet rummer forskellige udfordringer og ønsker
til dagligdagen alt efter om du er barn, ung eller
voksen med en funktionsnedsættelse, eller du
er mor, far, søskende eller på anden måde tæt
på et menneske med en funktionsnedsættelse.
Et fællestræk er dog, at alle på hver deres
måde har brug for et sammenhængende og
trygt liv med mange muligheder og ligestilling
med øvrige borgere i kommunen, således at
de også kan leve livet på egne præmisser og
sikres mulighed for deltagelse i alle aspekter af
samfundslivet.
Det er de pejlemærker vi ønsker at arbejde efter i Sorø Kommune på handicapområdet. Vi
bygger derfor videre på Sorø Kommunes første
handicappolitik med FN’s Handicapkonvention
og de bærende principper for dansk handicappolitik som fundament.

Som noget nyt knytter vi herudover også an til
Sorø Kommunes Vision og Planstrategi. Det
gør vi for at tydeliggøre, at kommunens overordnede mål også omfatter borgere med funktionsnedsættelser. Vi sætter i de kommende år
fokus på fem tværgående temaer, som Handicaprådet og Sorø Kommune i fællesskab har
udvalgt, da vi mener, at disse fem temaer angår
og har stor betydning for alle mennesker uanset alder og livssituation.
En rød tråd i de fem temaer er, at alle mennesker har brug for at høre til i fællesskaber, og
at måden vi møder hinanden på, og hvordan vi
samarbejder, har stor betydning for sammenhængskraften i vores samfund og stor betydning for det enkelte menneskes oplevelse af
udviklingsmuligheder, sundhed og livskvalitet.
Vi skal i fælleskab arbejde for at minimere barrierer for lige deltagelse og i fællesskab arbejde
for, at alle borgere i vores kommune oplever, at
Sorø Kommune er den bedste kommune at bo
og udleve deres drømme i.
Vores nye handicappolitik sætter ramme, retning og handling bag disse ord, og jeg glæder
mig til at følge arbejdet i de kommende år.
Borgmester Gert Jørgensen
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BAGGRUND OG FORMÅL
Sorø Kommunes handicappolitik fra 2008
blev evalueret af kommunen og Handicaprådet i starten af 2011. I den forbindelse var
der enighed om, at det var for tidligt med en
egentlig revision af politikken, men at det
ville være relevant med en revision af politikken i løbet af byrådsperioden 2014 – 2018.
Det er baggrunden for, at Sorø Kommune
nu kan præsentere en ny handicappolitik,
som er udarbejdet i en ny ramme og med en
ny opsætning.
Sorø Kommunes ønske med den nye ramme og opsætning af politikken:
• At sikre, at politikken bygger på et anerkendt og lighedsskabende fundament,
som understøtter, at borgere med funktionsnedsættelser ligestilles med øvrige
borgere i kommunen.
FN’s handicapkonvention og de bærende
principper for dansk handicappolitik er, i
lighed med den tidligere handicappolitik,
det fundament, vi tager afsæt i på handicapområdet.
• At sikre, at vi får en politik, som både borgere, handicaporganisationer, politikere
og kommunens ansatte har ejerskab til.
Arbejdet med handicappolitikken er blevet forankret i en arbejdsgruppe beståen6

de af repræsentanter fra Handicaprådet,
herunder DH-Sorø samt en repræsentant fra hvert af kommunens fagcentre.
Kommunen har herudover inviteret til to
borgermøder om politikken forud for den
politiske behandling i kommunens fagudvalg. Dette for at borgernes viden, erfaringer, ideer og forslag kan inddrages tidligt i
formuleringen af den nye handicappolitik.
• At sikre, at Sorø Kommune har en handicappolitik, som er handlingsorienteret og
dynamisk, og som vi kan arbejde med i
praksis. Handicappolitikken indeholder
derfor forpligtende handlinger, som er
målbare, og som der skal arbejdes med
samt løbende følges op på i den efterfølgende byrådsperiode.
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DEL 1: HANDICAPPOLITIKKENS GRUNDLAG OG
BETRAGTNINGER
Handicappolitikken tager afsæt i FN’s Handicapkonvention, de bærende principper for
dansk handicappolitik, Sorø Kommunes overordnede Vision og Planstrategi og Sorø Kommunes værdier.
FN’s Handicapkonvention og de bærende
principper for dansk handicappolitik gælder for
hele landet og dermed for alle landets kommuner, og den udgør således et grundlæggende
fundament for Sorø Kommunes handicappolitik.

8 - DEL 1

Sorø Kommunes Vision og Planstrategi omfatter alle kommunens borgere, og det er derfor
vigtigt, at handicappolitikken knytter an til de
mål, der er formuleret i Vision og Planstrategien for at understøtte, at denne overordnede
vision og strategi for hele kommunen også
gælder for borgere med funktionsnedsættelser.
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Mål

Det overordnede mål for Handicappolitikken er at ligestille alle borgere med
funktionsnedsættelser med øvrige borgere i kommunen med henblik på, at
de kan leve livet på egne præmisser og
sikres mulighed for fuld deltagelse i alle
aspekter af samfundslivet.
Handicappolitikkens vision og overordnede mål udgør de pejlemærker, Sorø
Kommune ønsker at arbejde efter på
handicapområdet.

10 - TEMA 1

FN’s Handicapkonvention

Formålet med handicapkonventionen er
at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap
fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre samt at
fremme respekten for deres naturlige
værdighed.
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk,
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige
barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod
med andre. Danmark ratificerede i 2009

FN’s Handicapkonvention og påtog sig
derved en forpligtelse til at indrette sin
lovgivning og administrative praksis i
overensstemmelse med konventionens
krav.
Danmark tiltrådte tillægsprotokollen til
konventionen den 23. september 2014.
Danmarks ratifikation i 2009 har således
givet Danmark en overordnet ramme for
arbejdet med handicapområdet.

De bærende
principper for
dansk handicappolitik

I Danmark har arbejdet med de langsigtede visioner og målsætninger for handicappolitikken i en årrække taget afsæt i fire særlige handicappolitiske grundprincipper:
•
•
•
•

Ligebehandlingsprincippet
Kompensationsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet og
Solidaritetsprincippet.

Sorø Kommune tilslutter sig disse bærende principper.

Handicappolitikken skal understøtte, at
Sorø Kommunes opgaveløsning er i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention og de bærende
principper for dansk
handicappolitik.

Ligebehandlingsprincippet

Kompensationsprincippet

Sektoransvarlighedsprincippet

Solidataritetsprincippet

Ligebehandlingsprincippet
har formelt set været udgangspunkt for dansk handicappolitik siden 1993, hvor
Folketinget vedtog et beslutningsforslag om ligebehandling og ligestilling mellem
personer med handicap og
personer uden handicap.

Der skal være ydelser og
hjælpeforanstaltninger til at
minimere eller kompensere
for konsekvenserne af en
funktionsnedsættelse.

Sektoransvarlighed indebærer, at den myndighed, organisation eller virksomhed som
har ansvar for at levere ydelser, tjenester eller service til
borgerne, har en tilsvarende
forpligtigelse til at sikre og finansiere, at alle ydelser, tjenester eller service er tilgængelig for mennesker med en
funktionsnedsættelse.

Solidaritetsprincippet er et
generelt velfærdspolitisk princip, som har stor betydning
for borgere med handicap.
Princippet indebærer, at støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser
finansieres solidarisk via
skattesystemet.
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Handicapbegrebet
Sorø Kommune benytter Handicapkonventionens artikel 1 til at definere handicapbegrebet.
Handicapkonventionens handicapdefinition er
baseret på et miljørelateret handicapbegreb,
hvor der skelnes mellem funktionsnedsættelse og handicap.
”Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse spiller sammen med
barrierer i personens omgivelser og hindrer
vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i
samfundslivet på lige fod med andre”.
Dermed forstås, at et handicap opstår, når der
er barrierer i samfundet, som hindrer personer
med funktionsnedsættelse i at have samme
muligheder som andre. Med et miljørelateret
handicapbegreb flyttes fokus fra den enkelte
person til samfundets indretning.
Handicappolitikkens afsæt i FN’s Handicapkonvention betyder, at Sorø Kommune har
fokus på at arbejde med de barrierer i omgivelserne, der skal til, for at personer med funktionsnedsættelser i videst mulig omfang kan
deltage på lige fod med andre Sorø borgere.
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Målgrupper for handicappolitikken
I Sorø Kommune er handicapområdet defineret bredt i lighed med ovenstående definition på handicapbegrebet. Handicappolitikken
omfatter således alle borgere med handicap,
både borgere med fysiske funktionsnedsættelser, borgere med psykiske funktionsnedsættelser, borgere med intellektuelle funktionsnedsættelser og borgere med sensoriske
funktionsnedsættelser.
Tilrettelæggelse af indsatser
Habilitering og rehabilitering er nøglebegreber
i Handicapkonventionen og er også nøglebegreber i Sorø Kommunes Handicappolitik.
Et fokus på habilitering og rehabilitering skal
samlet set bidrage til, at kommunen styrker
den enkelte borger med funktionsnedsættelse
i at kunne varetage flest mulige funktioner i
forhold til eget liv.
En habiliterende indsats retter sig mod personer med funktionsnedsættelser, som enten
gennem hele livet eller på grund af et erhvervet handicap har varierende behov for støtte
til at udvikle, bevare og bruge deres evner og
potentialer bedst muligt.
En rehabiliterende indsats er en målrettet og
tidsbestemt samarbejdsproces mellem en
borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at
borgere, som har eller er i risiko for at få be-

tydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske
og/eller sociale funktionsevne, opnår selvstændige og meningsfulde liv. Rehabilitering
baserer sig på borgerens hele livssituation og
beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats.
Det betyder i praksis, at det er borgerens ressourcer og muligheder, der er i centrum i både
den habiliterende og den rehabiliterende ind-

sats, og målet med kommunens indsatser er
at støtte den enkelte i at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne.
Der tages udgangspunkt i en individuel vurdering, når der udarbejdes mål og handleplan for
den enkelte borgers habiliterings- eller rehabiliteringsforløb.

13

Vision og
Planstrategi
og værdier
Sorø Kommune har valgt at knytte handicappolitikken an til kommunens Vision og Planstrategi og kommunens fælles værdier. Dette
fordi det er vigtigt at synliggøre, at disse to
dokumenter, der gælder for hele kommunen,
gælder for alle borgere i kommunen.
Handicappolitikken skal således understøtte,
at mål og indsatser fra Vision og Planstrategien også afspejles og giver mening på handicapområdet. På samme måde skal kommunens
fælles værdier: Troværdighed, engagement
og arbejdsglæde, åbenhed, dialog og anerkendelse, også kendetegne den måde vi arbejder på i forhold til handicappolitikken.
Vision og Planstrategi for Sorø Kommune
Sorø Kommune ønsker at være Danmarks
bedste sted at bo for børn. Sorø Kommune
tilbyder de levekvaliteter, som skaber den
14

bedste opvækst for børn, og som gør, at hele
familien trives. Natur, kultur og historie er,
sammen med moderne og innovative rammer
i børneinstitutioner og skoler, velfungerende
foreninger og idrætsklubber alt sammen med
til at understøtte det sammenhængende familieliv, de fælles oplevelser og et arbejdsliv for
far og mor, der gør, at hverdagen bliver både
tryg og fuld af muligheder for hele familien.
Visionens overordnede mål er en kommune,
der er båret af vækst og fremdrift, og som kan
markere sig som den mest attraktive bosætningskommune i Danmark.
Vision og Planstrategien er et helhedsorienteret og tværgående redskab, der skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for
kommunens udvikling og de indsatsområder
og aktiviteter, der skal realisere visionen.

VÆRDIER
Sorø Kommunes fælles
værdier: Troværdighed ,
engagement og arbejdsglæde , åbenhed , dialog
og anerkendelse .
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Værdierne skal afspejles
i handicappolitikken
ved at:
• Handicappolitikken
er et ærligt stykke papir. Ikke et glansbillede .
• Politikkens konkrete
mål er formuleret via
en bred inddragelse ,
i en åben engageret
dialog og med gensidig anerkendelse af
hinanden .
• Politikkens konkrete
handlinger er anerkendte hele vejen
rundt i Sorø Kommune , og der er en
klar forventning om,
at de bliver realiseret.
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DEL 2: FEM TVÆRGÅENDE TEMAER I
HANDICAPPOLITIKKEN

Tema 1:
Tilgængelighed

Tema 3:

Mødet med den anden:
Inddragelse, ligeværd, kommunikation og sammenhæng

16 - DEL 2

Den fælles arbejdsgruppe
har valgt fem tværgående
temaer som fokusområder i
handicappolitikken. De fem
temaer fungerer som udviklingsområder, hvor Sorø
Kommune forpligter sig til
mål i hvert tema, som kobles med konkrete, målbare
handlinger fra kommunens
fagcentre i politikkens del 3.

Tema 2:
Inklusion

Tema 4:
Samskabelse og
frivillighed

Tema 5:
Sundhed og
forebyggelse

17

TEMA 1: TILGÆNGELIGHED

Kommunens Vision og Planstrategi omhandler på flere punkter emnet tilgængelighed.
Kommunen har for eksempel en målsætning
om at fremme adgangen til naturen via et
veludbygget og vedligeholdt stisystem samt
synliggørelse/formidling af stiruter. Herudover
ønsker kommunen at styrke mobiliteten blandt
andet ved at sikre en god intern infrastruktur
og understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur.
Det er vigtigt, at en styrket fysisk og digital infrastruktur også kommer borgere med funktionsnedsættelser til gode. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er nemlig
afgørende forudsætninger for, at borgere med
funktionsnedsættelser kan opleve lige muligheder i deres livsudfoldelse. Udviklingen går
hurtigt - ikke mindst den digitale udvikling. Internettet er blevet en del af vores hverdagsliv.
Det skal vi tænke med, når vi taler om digital
tilgængelighed.
Hvad mener borgerne om tilgængelighed? Udsagn fra Borgermødet den 20.
juni 2016:
”Det bør stå på hjemmesiden, hvor der er
kørestolsadgang i kommunale bygninger og

18 - DEL 2, TEMA 1

kulturelle institutioner, så kørestolsbrugere
kan se, hvor de kan komme ind” ..”og der bør
informeres om, hvor man som handicappet
kan parkere ved arrangementer, og hvor langt
man skal gå efter parkeringen.”
”Der bliver stillet store krav om at bruge computer mv., men det er umuligt for kognitivt svage borgere at bruge en computer og eventuelt
at bruge e-boks. Det ville være rart, hvis man
kunne få hjælp, som når man kommer ned på
rådhuset, hvilket ikke alle kan.”
”Der er stor forskel på, hvad tilgængelighed
betyder og er for en udviklingshæmmet, for
en med et fysisk handicap og for en med et
psykisk handicap” ..”Det er ex. ofte sådan, at
borgerens psykiske handicap (psykiske lidelser og kognitive vanskeligheder) i sig selv kan
være en barriere og spænde ben for, hvad der
er tilgængeligt”.
”Deltagelse kan være afhængig af mange ting.
Men det er blandt andet, om der er tilgængelig transportmulighed til og fra mødestedet, et
område hvor vedkommende kan opholde sig
og føle sig tryg under mødet, eller eventuelt
kan deltage i mødet via live video og live kommunikation”.

Tema 1. Tilgængelighed
Sorø Kommune arbejder aktivt for
at kommunen er tilgængelig, både
fysisk, mentalt og digitalt for alle
sorø borgere
MÅL:
1. Borgere med funktionsnedsættelser skal have bedre
mulighed for at færdes mellem egen bolig og kollektiv
trafik, rådhus og andre servicefunktioner, kulturelle tilbud og have bedre adgang til naturen.
2. Indretningen i kommunale bygninger skal i højere grad
tilgodese behov hos borgere med fysiske, psykiske, intellektuelle og sensoriske funktionsnedsættelser.
3. Information om adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale bygninger, kulturhuse, spillesteder samt fritids- og idrætsforeninger er synlige og
lettilgængelige.
4. Kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger skal overholde tilgængelighedskravene.
5. Sorø Kommune understøtter borgere med funktionsnedsættelser i at begå sig i den digitale verden.
6. Muligheden for digitale møder mellem borger og kommune skal øges.
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Inkl

usio

n

Aktiviteter

Fællesskab

TEMA 2: INKLUSION
Det aktive medborgerskab ses som et centralt element i realiseringen af Sorø Kommunes Vision og
Planstrategi om, at Sorøs borgere udgør en særlig ressource for kommunens udvikling. Det aktive
medborgerskab er også i fokus i forhold til borgere
med funktionsnedsættelser via ønsket om et inkluderende samfund. Et samfund, hvor mennesker
med funktionsnedsættelser kan leve og deltage i
samfundet på lige fod med andre og dermed også
ses som aktive medborgere, som udgør en særlig
ressource i lokalsamfundet.

”Der skal være opmærksomhed på, at borgere,
som ikke selv kan tale for sig, også bliver set – der
tænkes på borgere, som ikke selv gør opmærksom på problemer.”

Inklusion handler således om mere end retten til at
gå i de samme skoler og retten til at få et job. Inklusion handler om i det hele taget at blive givet muligheden for at deltage på lige vilkår med alle andre
borgere i det almindelige hverdagsliv.
Deltagelse handler altså om både lokalsamfund,
uddannelse, arbejde – også udenfor det ordinære
arbejdsmarked -, foreningsliv, skole- og boligbestyrelse, politik og i forhold til at indgå i sociale fællesskaber med andre mennesker. En vellykket social
inklusion indebærer, at det enkelte menneske også
selv oplever at være inkluderet, at være anerkendt,
bidragende, nødvendig og uundværlig.

”Behov for at alle kommer sammen uanset alder,
funktion og liv. Alle har godt af at se, at vi er forskellige. Det er vigtigt for børn at se, at der også
er en anden virkelighed end for eksempel I-pad”.
”Fællesskab behøver ikke at være relateret til
handicap og idræt. Fællesskab kan også handle
om kortspil eller en biograftur” eller som i foreningen INSP i Rosilde, hvor indvandrerkvinder laver
mad, og alle kan komme og spise, og hvor man
kan være noget for andre, hjælpe hinanden på
kryds og tværs…kan ideen bruges i Sorø?”

Hvad mener borgerne om inklusion? Udsagn
fra Borgermødet den 20. juni 2016:
”Det er værdifuldt at være en del af et fællesskab
– det giver livskvalitet”…”At ville være med er en
vigtig del af inklusion – at man selv gerne vil.”

”Når det ikke er muligt at gå i en normal klub efter
skoletid, er der er behov for at finde nye muligheder til fællesskab for at finde venner i lokalområdet og opnå sociale kompetencer. Kunne man
finde nogen børn i samme båd og få dannet et
fællesskab på den måde?”

”Om man kan arbejde 1 eller 38 timer, har det en
værdi, men der er barrierer, som skal ryddes af
vejen…det er en værdi at kunne bidrage med det,
man kan.”
”Fortrinsret skal indgå i kommunens ansættelsespolitik – vise, at der er plads til alle.”
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TEMA 3: MØDET MED DEN ANDEN -

INDDRAGELSE, LIGEVÆRD, KOMMUNIKATION OG SAMMENHÆNG
Borgere med en funktionsnedsættelse skal
i videst muligt omfang have mulighed for at
leve et selvvalgt og indholdsrigt liv med vægt
på respekt, personlig integritet og sociale relationer.
En sammensætning og en udførelse af det
rette tilbud til den enkelte borger kræver inddragelse af den pågældende borger og dennes netværk, og det kræver sammenhæng og
koordination mellem de involverede sektorer
og faggrupper.
Borgeren i centrum, samarbejde og helhedsorientering er derfor centrale nøgleord indenfor rehabiliteringsarbejdet, ligesom kommunens faglige og kommunikative tilgang er
væsentligt for, at der bliver tale om et godt og
ligeværdigt møde mellem borger og offentlig
myndighed.
Hvad mener borgerne om mødet med
den anden; inddragelse, ligeværd, kommunikation og sammenhæng? Udsagn
fra Borgermødet den 20. juni 2016:
”Det opleves problematisk at blive forstået
som handicappet, når man har et usynligt
handicap.”
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”Kommunen anbefales at skrive i mødeindkaldelser, at der er mulighed for at medbringe en
bisidder” …”og forslag til, at kommunen har tilbud om en uvildig bisidder/et frivilligt netværk.”
”Ønske om én indgang til kommunen, at én
person er tovholder og koordinerer med øvrige fagpersoner.”
”Ønske om tværfagligt og helhedsorienteret
samarbejde og ønske om sikring af ligeværdighed og gensidig respekt”.
”Ligeværdighed i mødet med sagsbehandler:
Borgeren skal ses som ekspert, der ønsker et
godt liv”.
”Kunne borgeren være den, der indkalder de
vigtige personer omkring sig? Det er borgeren, der ved, hvad der er vigtigt for ham eller
hende.”
”Der er ønske om referat eller lignende, der
opsummerer hvad der er blevet sagt og aftalt.
En god opsamling bliver min livline til at huske, hvad mødet har handlet om.”
”Kommunale breve opleves svære at forstå.
Ønske om et mere jordnært sprog”.

Tema 3. Mødet med den
anden – inddragelse,
ligeværd, kommunikation og sammenhæng
MÅL:
1. Sorø Kommune arbejder helhedsorienteret med borgeren i centrum.
2. Vi møder borgerne ligeværdigt og respektfuldt.
3. Vores kommunikation med borgerne
er klar og tydelig.
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TEMA 4: SAMSKABELSE OG FRIVILLIGHED
Samskabelse og frivillighed har et stort potentiale i forhold til at skabe et samfund, hvor alle
deltager og ses som borgere med ressourcer,
der har noget at bidrage med. Frivilligheden
kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige
grupper af mennesker, og flere undersøgelser
peger på, at deltagelse i frivillige fællesskaber
har en positiv indvirkning på både fysisk og
mental sundhed og følelsen af lykke og mening i tilværelsen.
Det frivillige område er stærkt repræsenteret
i Sorø Kommune, men ofte står mennesker
med sygdom, handicap og mennesker uden
for arbejdsmarkedet uden for de frivillige fællesskaber.
Det vil vi gerne ændre på. Vi vil fortælle de
gode historier og i fællesskab tage initiativ til
at udbrede kendskabet til og muligheden for
at engagere sig frivilligt. Sorø Kommune vil i
samarbejde og i fællesskab med de frivillige
foreninger tage initiativ til, at der bliver igangsat konkrete aktiviteter for borgere, så færre
føler sig ensomme, og flere får mulighed for at
blive en del af et fællesskab.
Hvad mener borgerne om samskabelse
og frivillighed? Udsagn fra Borgermødet
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den 20. juni 2016:
”Den fysiske tilgængelighed er vigtig. Det er
svært, når den handicappede skal banke på.
Man kan føle sig til besvær og dermed ikke
velkommen.”
”Det kan være svært for foreningerne at yde
en ekstra indsats. Personerne i foreningerne
er frivillige, og kan de påtage sig en ekstra
opgave?” Har foreningerne ressourcerne til
dette?”
”Der kan være for meget fokus på selve handicappet, det er vigtigt at se mennesket i stedet
for. ”
”Hvis man kender en i forvejen i klubben,er
det lettere at komme ind.”
”Hvis man har et psykisk problem, kan det
være godt at have en støtteperson med de første gange - hvordan skabes denne kontakt?”
…” Forslag til en facebook gruppe på handicapområdet, hvor frivillige kan guide og følges med en borger ind i foreningerne …eller
en app for frivillige til kontakt mellem folk, der
gerne vil følges til aktiviteter.”

Tema 4. Samskabelse og frivillighed: Sorø Kommune medinddrager borgere, foreninger, virksomheder og lokalsamfund i ligeværdige fællesskaber/partnerskaber med henblik
på at skabe nye løsninger på handicapområdet
MÅL:
1. Borgere med og uden funktionsnedsættelser har adgang til mødesteder omkring interessefællesskaber og/eller frivillige støtteordninger.
2. Sorø Kommune understøtter borgerdrevne tilbud og foreninger på handicapområdet.
3. Synliggørelse og udbredelse af de gode historier på handicapområdet
4. Aktivitetsmulighederne skal styrkes for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser.
5. Information om adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale bygninger, kultur31 spillesteder samt fritids- og idrætsforeninger er synlige og lettilgængelige.
huse,
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TEMA 5: SUNDHED OG FOREBYGGELSE
De seneste års sundhedskampagner og det
store fokus på sundhed og forebyggelse af
livsstilssygdomme betyder, at de fleste mennesker ved, hvad de selv kan gøre for at opnå
en sund livsstil og forebygge livsstilssygdomme. KRAM faktorernes betydning for en sund
livsstil: Kost, Rygning, Alkohol og Motion, er
således velkendte for de fleste mennesker.
Sundhed og livskvalitet hænger tæt sammen
for de fleste mennesker, og mange lykkes
også med at efterleve de gode råd og gøre
brug af de mange muligheder for at få støtte
og hjælp til en sund livsstil.
Borgere med funktionsnedsættelser møder
dog ofte flere udfordringer end andre mennesker, når de forsøger at leve sundt. Mennesker med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning, fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk
sygdom har dårligere helbred og trivsel, mindre social kontakt, gør større brug af sundhedsvæsenet og får mere medicin end resten
af befolkningen. Sygdom har herudover særligt alvorlige konsekvenser for borgere med en
kort uddannelse.
Selvom Danmark generelt er kendetegnet ved
stor social og økonomisk lighed, har vi således
en stor udfordring med at skabe lighed i sundhed på tværs af socioøkonomiske skel. Konsekvensen er markante forskelle i sygdoms26 - DEL 2, TEMA 5

byrde, sygdomskonsekvens og middellevetid
afhængigt af socioøkonomiske karakteristika.
I Sorø kommune ønsker vi derfor at foretage
et paradigmeskift fra de traditionelle KRAM
faktorer til Social ulighed i sundhed som omdrejningspunkt. Det betyder for eksempel et
større fokus på mental sundhed, tværgående
samarbejde og tilgængelighed.
Det betyder også, at vi, udover de velkendte
KRAM faktorer i et biologisk perspektiv, vil arbejde med KRAM faktorer i et livsperspektiv.
Jo bedre et menneske har følelsen af, at hans
eller hendes liv hænger sammen, jo bedre muligheder er der for at kunne håndtere de kriser
og ydre pres, som livet kan byde på. Sundhed
handler derfor også om at have en stærk følelse af at kunne udfolde sine evner, mestre
sit liv, at have sammenhæng i livet og kunne
indgå i fællesskaber med andre mennesker.
Hvad mener borgerne om sundhed og
forebyggelse? Udsagn fra Borgermødet
den 20. juni 2016:
”Det handler om livskvalitet, mental sundhed,
selvværd og integritet…ensomhed er en hindring for livskvalitet.”

”Det er den enkeltes ansvar at holde sig sund
og kommunens ansvar at stille tilbud til rådighed, blandt andet træning, diætist og hjælp til
rygestop…men det er ikke alle, der har de fornødne ressourcer til at tage det ansvar.”
”Hvis hele ens hverdag er et ”slagsmål”, så
har man ikke overskud til også at vælge den
sunde livsstil – livskvalitet (mental sundhed)
kommer først, først derefter kan man eventuelt vælge en sundere livsstil/tabe sig/bevæge
sig mere og lignende.”
”Livsstil er ikke nødvendigvis den enkeltes
eget valg, men kan være betinget af handicappet/behandling/medicin etc., så livsstilssygdomme kan være følger af ens handicap”
”Større fokus i kommunale institutioner for handicappede på forebyggelse af
livsstilssygdomme”…”Kommunen må nogen
gange godt være den, der ”puffer” til en, men i
respekt for den enkeltes integritet.”
”Godt med støtte til at lave sin egen helhedsplan omkring sundhed og et godt liv med udgangspunkt i den enkeltes handicap – se på
det hele menneske og hvad det menneske har
af udfordringer og ønsker.”
”De lovpligtige forebyggende hjemmebesøg
kunne udvides til handicappede, også længe
før de bliver 65 år”.

Tema 5. Sundhed og forebyggelse: Sorø
Kommune vil inspirere borgerne til at leve
et sundt liv, samt arbejde med den sunde
kommune som et fælles ansvar for borgere, virksomheder og kommune

MÅL:
1 Sundhed og forebyggelse tænkes ind på tværs af
fagcentre med social ulighed i sundhed som fagligt
omdrejningspunkt.
2. De sunde valg er synlige og tilgængelige.
3. Mental sundhed skal fremmes via sociale fællesskaber og aktiviteter.

DEL 3
Handleplan 2017-2021

TEMA 1: TILGÆNGELIGHED - MÅL OG HANDLINGER
1. Borgere med funktionsnedsættelser skal have bedre mulighed for at
færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle tilbud og have bedre adgang til naturen.
Teknik, Miljø og Drift
• Sorø Kommune følger op og gør status på handlingsplanen i ”Tilgængelighedsplan 2014”
• I samarbejde med følgegruppen fra Tilgængelighedsplanen udarbejdes en etapeplan for perioden 2018 – 2021 med prioriterede tilgængelighedsprojekter.
• Teknik, Miljø og Drift foreslår et årligt tilgængelighedsprojekt fra etapeplanen som led i budgetlægningsprocessen.
• Handicapperspektivet sikres i forbindelse med synliggørelse, formidling og vedligeholdelse af stinet og stiruter i naturen.
Udvikling og IT
• Sorø Kommunes funktion på hjemmesiden: ”Giv et prej” videreudvikles, så borgere kan gøre kommunen opmærksom på manglende
tilgængelighed.

2. Indretningen i kommunale bygninger skal i
højere grad tilgodese behov hos borgere med
fysiske, psykiske, intellektuelle og sensoriske
funktionsnedsættelser.
Teknik, Miljø og Drift
• Sorø Kommune udarbejder i samarbejde
med Handicaprådet en prioriteret liste over
de af kommunens bygninger, som skal
gennemgås i handleplansperioden. Den
prioriterede liste udformes under hensyntagen til de økonomiske og tidsmæssige
muligheder.
• Den prioriterede liste skal danne udgangspunkt for, at Teknik, Miljø og Drift forslår et
årligt tilgængelighedsprojekt i kommunens
bygninger som led i budgetlægningsprocessen.
Udvikling og IT
• Sorø Kommune undersøger muligheden
for at stille alternative muligheder til rådighed for borgere med funktionsnedsættelser, for eksempel computer med piktogram
på touch screen, højtlæsningsprogram og
høretelefonstik.
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3. Information om adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale bygninger, kulturhuse, spillesteder samt fritids- og idrætsforeninger er synlige og lettilgængelige.
Teknik, Miljø og Drift og Kultur og Fritid
• Sorø Kommune udarbejder et overblik over
adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale bygninger, kulturhuse, spillesteder og idrætsfaciliteter i Sorø Kommune
og informerer om dette på kommunens hjemmeside. Oversigten udarbejdes under hensyntagen til de økonomiske og tidsmæssige
muligheder.
Alle fagcentre
• Sorø Kommune informerer om adgangsforhold og handicapparkeringspladser, når kommunen inviterer til arrangementer.

4. Kommunens hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger overholder tilgængelighedskravene
Udvikling og IT
• Løbende tests af hjemmeside og fejlretning om nødvendigt.
• Når Sorø Kommune skal købe nye selvbetjeningsløsninger, vil Udvikling og IT sikre, at de overholder tilgængelighedskravene.
• Løsninger i forhold til den offentlige infrastruktur (Digital Post, NemID,
NemLogin mv.) styres fra Digitaliseringsstyrelsens side. I forbindelse
med et nyt udbud, vil Udvikling og IT påvirke de netværk, som Sorø
Kommune er medlem af, til at sørge for, at løsningerne lever op til tilgængelighedskravene.

5. Sorø Kommune understøtter borgere med funktionsnedsættelser i at
begå sig i den digitale verden.
Kultur og Fritid
• Biblioteket hjælper de borgere, der ønsker hjælp til brugen af kommunens selvbetjeningsløsninger.
Arbejdsmarked og Borgerservice
• Borgerservice hjælper de borgere, der ønsker hjælp til brugen af kommunens selvbetjeningsløsninger.
Alle fagcentre
• Kommunale medarbejdere bistår i øvrigt så vidt muligt borgerne ved
brug af digitale løsninger eller henviser til, hvor borgeren kan få hjælp.
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TEMA 1: TILGÆNGELIGHED - MÅL OG HANDLINGER

6. Muligheden for digitale møder mellem borger og
kommune skal øges.
Udvikling og IT
• Sorø Kommune afsøger muligheden for i højere
grad at anvende kommunikationshjælpemidler i
kontakten mellem borger og kommune.
Børn og Familier
• Sorø Kommune vil understøtte de unge i at begå
sig i den digitale verden. Der er udarbejdet en IT
strategi for Sorø Kommunes skoler, en strategi,
der arbejdes efter i alle kommunens tilbud. Fagcenter Børn og Familier ønsker at udbrede kendskabet til denne IT strategi til de eksterne skoler,
vi samarbejder med.
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Øvrige handlinger
Teknik, Miljø og Drift
• Sorø Kommune gør brug af de forpligtigelser og muligheder, som Bygningsreglementet giver for at stille
krav om tilgængelighed i både private og kommunale projekter.
• Sorø Kommune dispenserer almindeligvis ikke fra tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, og
Handicaprådet og DH - Sorø høres forinden i tilfælde af en påtænkt dispensation.
• Sorø Kommune anvender DS3028 og DS105 i kommunale bygninger, da bygningsreglementet ikke i
tilstrækkelig grad sikrer tilgængelighed.
• Sorø Kommune følger op på anbefalingerne i kommunens tilgængelighedsplan, når de kommunale veje,
fortove og stier skal renoveres.
• Hvis der overvejes ændringer, der kan begrænse borgernes tilgængelighed, skal konsekvenserne i særlig grad beskrives for de handicappede i de politiske sagsfremstillinger under punktet ”Væsentlige afledte konsekvenser”.
Social og Sundhed
• Sorø Kommune øger informationen om tilbud og muligheder på Handicap, social og psykiatriområdet
ved formulering af ny kategori på kommunens hjemmeside; ”Handicap og Psykiatri”
• Sorø Kommune arbejder på at øge borgertilgængelighed til de kommunale tilbud:
• Sundhedscentret ønsker at udvide åbningstider for udvalgte målgrupper.
• Ligeledes arbejder Sundhedscentret med løbende justeringer af centrets åbningstider, så disse tilgodeser så mange formål og indsatser som muligt.
• Sundhedscentret møder borgeren på dennes hjemmebane og sikrer flerstrengede indsatser på
tværs.
• Sundhedscentret ønsker at arbejde for, at sundhedsfremmende tiltag i større grad kan knyttes til en
institution i relevante nærmiljøer for at fremme lige tilgængelighed for borgerne.
• Øget tilgængelighed til uvisiterede tilbud i Socialpsykiatrisk Center, Bo – og Støttecenter Sorø og på
Lundebo, for eksempel åbne drop-in tilbud, fællesspisning og invitation til naboer og andre interesserede til at deltage i aktiviteter, for at skabe større gensidig kontakt med det omkringliggende samfund.
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TEMA 2: INKLUSION - MÅL OG HANDLINGER

1. Borgere med funktionsnedsættelser inddrages i kommunens ideudvikling og beslutninger.
Alle fagcentre
• Sorø Kommune inddrager borgere med funktionsnedsættelser i ideudvikling og beslutninger, der også berører handicapområdet, via Handicaprådet.
Social og Sundhed
• Sikrer, at bruger- og pårørenderåd på kommunes tilbud inddrages i ideudvikling og beslutninger, der vedrører de pågældende steder.
Børn og Familier
• Børn og unge, som har brug for en særlig indsats, inddrages relevant og rettidigt.
• Forældre til barnet/den unge inddrages fra begyndelsen og systematisk således, at forældrenes ressourcer og perspektiver medtænkes som en del af problemløsningen i respekt for familiens synspunkter og
egne initiativer.
• Netværket omkring barnet/den unge medtænkes som
en del af en individuel løsning.
• Børn og Familier har fokus på, at møder og indsatser ikke skal handle om familier. I stedet ønsker vi at
holde møder og iværksætte indsatser med familierne.
I samarbejdet med familierne er det vigtigt at handle,
så parterne kommer på samme hold. Vi ser en styrke
i, at deltagerne i et samarbejde har forskellige erfaringer og færdigheder, som hver især kvalificerer samarbejdet.
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2. Familier med fysisk og psykisk handicappede børn under- Arbejdsmarked og Borgerservice
støttes i at have en sammenhængende, velfungerende • Sorø Kommune vil etablere flere løntilskudsjobs for førtidshverdag.
pensionister.
• Sorø Kommune vil øge samarbejdet med relevante udBørn og Familier
dannelsesinstitutioner om anvendelse af SPS-ordningen til
• Børn og Familier tilretter tilbud og løsninger, således at der
borgere under uddannelse (SPS ordning = Specialpædai et tæt samarbejde med familien kan gives individuelle løsgogisk støtte med henblik på, at borgere med funktionsninger, der bidrager til, at det enkelte barn kan profitere af
nedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre borSorø Kommunes tilbud i lokalområdet.
gere).
• Børn og Familier sikrer, at dette bliver en integreret del af • Sorø Kommune vil styrke det gensidigt forpligtende samarhandleplanen for det enkelte barn.
bejde med såvel det offentlige som det private erhvervsliv
om at inkludere borgere med funktionsnedsættelser på ar3. Flere borgere med funktionsnedsættelser skal have muligbejdsmarkedet.
hed for at være en del af undervisningstilbud og af arbejds- • Sorø Kommune vil øge kendskabet til kompenserende ordmarkedet.
ninger blandt virksomhedskonsulenterne via kursusforløb,
for at virksomhedskonsulenterne kan yde den bedst mulige
Økonomi og Personale
rådgivning i forhold til virksomhederne.
• Sorø Kommune ønsker at fremme et ligestillingsperspek- • Sorø Kommune inddrager viden fra de hovedorganisatiotiv i kommunens ansættelsespolitik og vil indføje i kommuner, som varetager interesser for borgere med funktionsnens retningslinjer for stillingsopslag at ”Sorø Kommune
nedsættelser, i udvikling og tilrettelæggelse af arbejdsmaropfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk
kedsrettede og jobskabende muligheder for borgere med
baggrund, handicap m.v.”
funktionsnedsættelse.
Børn og Familier & Arbejdsmarked og Borgerservice
• Sorø Kommune sikrer en god brobygning mellem skoler fra
specialområdet og Jobcentret.
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TEMA 2: INKLUSION - MÅL OG HANDLINGER

3. Borgere med og uden funktionsnedsættelser har
adgang til mødesteder omkring interessefællesskaber og/eller frivillige støtteordninger.
Udvikling og IT
• Sorø Kommune udvikler på tværs af fagcentre og
i fællesskab med borgere og frivillige/Frivilligcentret et internetbaseret mødested, hvor borgere
med og uden funktionsnedsættelser kan mødes
og søge frivillige / tilbyde sig som frivillig i forskellige sammenhænge. For eksempel:
• Etablering af en frivillig bisidderordning.
• Ledsagelse / følgeskab til fritids- og idrætsaktiviteter, fælles spisning, biografture etc.
• Grupper for børn og unge.
• Forældregrupper.
• Selvhjælpsgrupper.
Børn og Familier
• Sorø Kommune undersøger muligheder for at
etablere nye tilbud til børn/unge med særlige behov.
Børn og Familier & Social og Sundhed
• Sorø Kommune styrker brobygningen fra unge til
voksenområdet, for eksempel via klubaftener.
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4. Aktivitetsmulighederne skal styrkes for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser.
Børn og Familier & Kultur og Fritid
• Sorø Kommune undersøger muligheden for at udvikle nye fritids- og idrætstilbud til børn og
unge, via en ny prioritering på tværs af de to centre.
Kultur og Fritid
• Sorø Kommune skaber større synlighed omkring de tilbud, der er på kultur- og fritidsområdet via:
• Oversigt over hvad de enkelte foreninger og kulturinstitutioner kan tilbyde og oplyse om,
hvilke muligheder der er for at oprette egne aktiviteter under Folkeoplysningsloven.
• Fortælling om de gode historier, hvor borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser deltager i kultur- og foreningslivet for på den måde at inspirere andre borgere i samme
situation til at komme i gang.
Social og Sundhed
• Sorø Kommune understøtter, at borgerne på kommunens botilbud og aktivitetstilbud kan påtage
sig værtsrollen og deltage i andre kommuners arrangementer for borgere med funktionsnedsættelser.
• Sorø Kommune vil inddrage frivillige i forskellige aktiviteter på kommunens botilbud.
• Sorø Kommune vil øge tilgængelighed til uvisiterede tilbud i Socialpsykiatrisk Center, Bo – og
Støttecenter Sorø og på Lundebo, for eksempel åbne drop-in tilbud, fællesspisning og invitation
til naboer og andre interesserede til at deltage i aktiviteter, for at skabe større gensidig kontakt
med det omkringliggende samfund.
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TEMA 3: MØDET MED DEN ANDEN: INDDRAGELSE,
LIGEVÆRD, KOMMUNIKATION OG SAMMENHÆNG - MÅL OG HANDLINGER
1. Sorø Kommune arbejder helhedsorienteret med borgeren i centrum
Alle fagcentre:
Tager udgangspunkt i principperne for helhedsorienteret
sagsbehandling i mødet med borgeren.
• Medarbejdere på rådhuset samarbejder på tværs om de
borgere, som har sager i flere fagcentre. Vi videreudvikler og udvider samarbejdsmodellen fra Kerneopgaveprojektet til alle borgere, som har et behov for helhedsorienteret samarbejde, så vi sikrer, at borgeren sættes i
centrum, og at der koordineres på tværs af fagområder
og sektorer.
• Når en kommunal medarbejder modtager en henvendelse fra en borger, slipper medarbejderen ikke ansvaret
for henvendelsen, før den er modtaget rette sted i kommunen.
• Borgeren gøres opmærksom på muligheden for at medbringe en bisidder til møder med kommunen.
• Borgeren medvirker til at udforme dagsordenen til mødet.
• Beslutningskompetencen uddelegeres i størst muligt
omfang til det sagsbehandlende led, så afgørelser kan
træffes på mødet, hvor borgeren er til stede.
• Der skal stilles krav til ny IT-platform om, at denne kan
skabe et overblik over, i hvilke andre fagcentre den enkelte borger har en aktiv sag.
• Vi er i højere grad parate til at differentiere serviceniveauet og skabe individuelle løsninger i sager, hvor der
er enighed om, at der er behov for en kommunal indsats,
og en individuel løsning er bedst for borgeren og samtidig en bedre løsning for kommunen samlet set.
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2. Borgere mødes ligeværdigt og respektfuldt
Alle fagcentre
• Det personlige møde skal foregå i øjenhøjde.
• Kommunikationen skal være åben og klar.
• Medarbejdere udviser høflig og interesseret adfærd og ydmyghed overfor
deres rolle og position.
• Fælles undervisningsforløb om den gode borgerbetjening ved borgerrådgiver.
Social og Sundhed
• Fælles undervisning i fagcentret om anerkendende kommunikation så form,
proces og samarbejde med borgeren styrkes i at blive mere ligeværdig og meningsfuld.
• Fokus på at borgeren er ekspert i eget liv: Iværksatte indsatser skal give mening og tilpasses borgerens behov.
• Fagcenter Social og Sundhed arbejder på tværs af botilbud, aktivitetstilbud og
hjemmevejledning, så borgeren kan bevare tilknytning til medarbejdere, som har
betydningsfulde relationer med borgeren, og hvor det giver mening.
3. Vores kommunikation med borgerne er klar og tydelig.
Alle fagcentre
• Kommunikationen i breve fra Sorø Kommune til den enkelte
borger skal være venlig, uformel, korrekt, indbydende, saglig og
troværdig.
• Alle skriftlige materialer skal holdes i et klart og letforståeligt
sprog med opfordring til at kontakte afsenderen, hvis et kommunalt brev har et svært eller uforståeligt indhold.
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TEMA 4: SAMSKABELSE OG FRIVILLIGHED - MÅL OG HANDLINGER

1. Borgere med og uden funktionsnedsættelser har adgang
til mødesteder omkring interessefællesskaber og/eller frivillige støtteordninger.
Udvikling og IT
• Sorø Kommune udvikler på tværs af fagcentre og i fællesskab med borgere og frivillige/Frivilligcentret et internetbaseret mødested, hvor borgere med og uden funktionsnedsættelser kan mødes og søge frivillige / tilbyde sig som
frivillig i forskellige sammenhænge. For eksempel:
• Etablering af en frivillig bisidderordning
• Ledsagelse / følgeskab til fritids- og idrætsaktiviteter,
fælles spisning, biografture etc.
• Grupper for børn og unge
• Forældregrupper
• Selvhjælpsgrupper
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2. Sorø Kommune understøtter borgerdrevne tilbud og foreninger på handicapområdet.
Arbejdsmarked og Borgerservice
• Sorø Kommune undersøger i samarbejde med patientforeninger mulighed, rammer og vilkår for at placere en infocafe
for borgere med funktionsnedsættelser i Borgerservice. Formålet er, at patientforeninger kan have faste mødetider,
hvor de kan tilbyde rådgivning og samtaler om sygdom og udfordringer.
Social og Sundhed
• Social og Sundhed ønsker at udvikle forslag til borgerdrevne tilbud og foreninger på fagcentrets område i regi af Sundhedscentret, i regi af Socialpsykiatrisk Center og i samarbejde med blandt andet Frivillighedscentret.
• I forlængelse heraf arbejder Sundhedscentret løbende med at indgå partnerskaber med en række aktører i både privat
- og foreningsregi og i samarbejde med interesseorganisationer.
Social og Sundhed & Arbejdsmarked og Borgerservice
• Det undersøges, om der er mulighed for at etablere en erhvervsdrivende fond, der hjælper borgere med funktionsnedsættelser med opstart, drift og udvikling af selvstændig virksomhed /socialøkonomiske virksomhed.

3. Synliggørelse og udbredelse af de gode historier
på handicapområdet
Social og Sundhed
• Sorø Kommune skaber
i samarbejde med Handicaprådet og DH-Sorø
større synlighed om
Handicaprådets arbejde
og handicappolitikken.
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TEMA 4: SAMSKABELSE OG FRIVILLIGHED - MÅL OG HANDLINGER

4. Aktivitetsmulighederne skal styrkes for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser.

siske eller psykiske funktionsnedsættelser deltager i
kultur- og foreningslivet for på den måde at inspirere
andre borgere i samme situation til at komme i gang.

Børn og Familier & Kultur og Fritid
• Sorø Kommune vil undersøge muligheden for i fællesskab Social og Sundhed
at udvikle nye fritids- og idrætstilbud til børn og unge via en • Sorø Kommune vil understøtte, at borgerne på kommuny prioritering på tværs af de to centre.
nens botilbud og aktivitetstilbud kan påtage sig værtsrollen
ved arrangementer og deltage i andre kommuners arranBørn og Familier
gementer for borgere med funktionsnedsættelser.
• Sorø Kommune undersøger muligheder for at etablere nye • Sorø Kommune ønsker at inddrage frivillige i forskellige aktilbud til børn/unge med særlige behov.
tiviteter på kommunens botilbud.
• Sorø Kommune vil synliggøre de uvisiterede aktivitetstilKultur og Fritid
bud i kommunen mere, for eksempel via større synlighed i
• Sorø Kommune skaber større synlighed omkring de tilbud,
gadebilledet.
der er på kultur- og fritidsområdet via:
• Sorø Kommune ønsker at øge tilgængeligheden til uvisite•
En oversigt over, hvad de enkelte foreninger og kulturrede tilbud i Socialpsykiatrisk Center, Bo – og Støttecenter
institutioner kan tilbyde og oplyse om, hvilke muligheSorø og på Lundebo, for eksempel ved åbne drop-in tilbud,
der der er for at oprette egne aktiviteter under Folkeopfællesspisning og invitation til naboer og andre interesselysningsloven.
rede til at deltage i aktiviteter, for at skabe større gensidig
•
Fortælling om de gode historier, hvor borgere med fykontakt med det omkringliggende samfund.
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5. Information om adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale
bygninger, kulturhuse, spillesteder samt fritids- og idrætsforeninger er synlige og
lettilgængelige.
Teknik, Miljø og Drift og Kultur og Fritid
• Sorø Kommune udarbejder et overblik over adgangsforhold og handicapparkeringspladser til kommunale bygninger, kulturhuse, spillesteder og idrætsfaciliteter i Sorø Kommune og informerer om dette på kommunens hjemmeside.
Oversigten udarbejdes under hensyntagen til de økonomiske og tidsmæssige
muligheder.
Alle fagcentre
• Informerer om adgangsforhold og handicapparkeringspladser, når kommunen inviterer til arrangementer.
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TEMA 5: SUNDHED OG FOREBYGGELSE - MÅL OG HANDLINGER

1. Sundhed og forebyggelse tænkes ind på tværs af fagcentre med social ulighed i sundhed som fagligt omdrejningspunkt.
Børn og Familier
• Fokus på opsøgende og støttende tilgang for eksempel
via netværksgrupper, idet social kontakt er en vigtig faktor
i forhold til trivsel og motivation (omfatter også mål 3).
Social og Sundhed
• I sammenhæng med kommunens lovpligtige forebyggende hjemmebesøg vil Sundhedscentret sikre fokus
på, at dette tilbud også tilgodeses borgere + 65 år med
funktionsnedsættelse. Indsatsens omdrejningspunkt er at
understøtte den enkelte borgers fysiske, mentale som sociale funktion og velbefindende.
Social og Sundhed & Arbejdsmarked og Borgerservice
• Socialpsykiatrisk Center og Jobcentret vil samarbejde
om at øge viften af sundhedsfremmende tilbud til borgere
med psykisk sygdom og/eller komplekse psykosociale
problemstillinger via:
• Kostvejledning og kostomlægning, der kan understøtte
sundhed, initiativ og energi til kompetenceudvikling.
• Aktivitets- og samværstilbud med motion og fysisk aktivitet såsom fitnesstræning, fodbold, badminton, friluftsliv, cykling, Qi Gong, kreativ styrkende bevægelse, der
kan understøtte fysisk helbred og energi til kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedet.
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Social og Sundhed & Kultur og Fritid
• Sorø Kommune vil undersøge muligheden for – i samarbejde med fritids- og idrætsforeninger i kommunen - at
udvikle flere tilbud med motion og fysisk aktivitet til borgere med funktionsnedsættelser, for eksempel ved oprettelse af hold specielt for mennesker med funktionsnedsættelser eller motionsfodbold, hvor banen er mindre.
• Sorø Kommune vil udvikle eventprægede aktiviteter som
for eksempel ”Lørdag i hallen”, ”Stafet for livet” i samspil
med brugerne af kommunens botilbud og aktivitetstilbud.
Teknik, Miljø og Drift, Social og Sundhed & Børn og Familier
• Fokus på sundhed via bevægelse i det fri, herunder mål
om etablering af ”aktivitetsrum/pladser”, der skal inspirere
alle til bevægelse og udfoldelse - både børn, voksne og
ældre.
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TEMA 5: SUNDHED OG FOREBYGGELSE - MÅL OG HANDLINGER

2. De sunde valg er synlige og tilgængelige.
Børn og Familier
• Har en opsøgende og støttende tilgang, for eksempel via
netværksgrupper, idet social kontakt er en vigtig faktor i
forhold til trivsel og motivation.
• Har særlig fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i
daginstitutioner og folkeskoler.
Social og Sundhed
• Sorø Kommune ønsker at øge borgertilgængelighed til
de kommunale tilbud.
• Sundhedscentret ønsker at udvide åbningstider for udvalgte målgrupper.
• Ligeledes arbejder Sundhedscentret med løbende justeringer af centrets åbningstider, så disse tilgodeser så
mange formål og indsatser som muligt.

• Sundhedscentret møder borgeren på dennes hjemmebane og sikrer flerstrengede indsatser på tværs.
• Sundhedscentret ønsker at arbejde for, at sundhedsfremmende tiltag i større grad kan knyttes til en institution i
relevante nærmiljøer for at fremme lige tilgængelighed
for borgerne.
• Større fokus i kommunale tilbud for borgere med funktionsnedsættelser i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme, herunder at der er tilgængelighed til de sunde
valg ved alle måltider og mellemmåltider i de kommunale
botilbud samt aktivitetstilbud, og at der lægges bevægelse ind i hverdagens gøremål.

3. Mental sundhed skal fremmes via sociale fællesskaber og aktiviteter.
Social og Sundhed
• Sundhedsområdet i Sorø Kommune vil inddrage borgere med funktionsnedsættelser i aktiviteter, der understøtter fællesskab og det sunde liv. Aktiviteterne
vil, hvor det er hensigtsmæssigt, foregå i samarbejde
med andre aktører og samarbejdspartnere. Dette
både via frivillighed, kommunalt engagement som
gennem relevante foreninger.
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NYTTIG INFORMATION

OG OVERBLIK
Handicaprådet
http://soroe.dk/politik/raad-og-naevn
DH-Sorø
https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/sjaelland/
soro/
Borgerrådgiver
borgerraadgiveren@soroe.dk
Tlf.: 57 87 60 22
Sorø Kommunes hjemmeside
www.soroe.dk
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Handicappolitikken er vedtaget i Sorø Byråd den 1.
marts 2017

Links
FN’s Handicapkonvention: http://sim.dk/media/15194/fns-handicapkonvention.pdf
FN’s Handicapkonvention på let dansk: http://sim.dk/media/15019/fns-handicapkonvention-omrettigheder-for-mennesker-med-handicap-paa-let-dansk.pdf
Forstå Handicapkonventionen: http://menneskeret.dk/emner/handicap/forstaa-konventionen
Alternative formater af Handicapkonventionen: http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-formater
Link til Sorø Kommunes hjemmeside for politikker, strategier og planer:
http://soroe.dk/politik/politikker,-strategier-og-planer

Herunder blandt andet:

Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022: http://soroe.dk/media/2160034/vision-ogplanstrategi-2022-for-soroe-kommune.pdf
Tilgængelighedsplan 2014: http://soroe.dk/media/1462610/Tilgaengelighedsplan.pdf
Sammenhængende børne og ungepolitik: http://soroe.dk/media/1589796/Sammenhaengende-boerne-ogungepolitik-0-29-aar.pdf
De pædagogiske pejlemærker: https:// indus.soroe.dk/Group/10283/soros-padagogiske-pejlemarker/Document/10285/dokumenter-1/File/Open/24281/baggrundsmateriale-1/pejlemarkebrochure-1/
Sorø Kommunes Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse:
http://soroe.dk/media/2325274/strategi-for-sundhedsfremme-og-forebyggelse-i-soroe-sundhedscentermaj-2019.pdf
Sorø Kommunes politik for mødet med borgeren: http://soroe.dk/media/1964364/politik-for-moedemed-borgeren.pdf
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Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk
Telefon 5787 6000

