Høringssvar vedrørende Udkast til ny handicappolitik i Rødovre kommune.

Handicaprådet har med stor interesse læst udkast til ny handicappolitik i Rødovre
kommune, som er udarbejdet på baggrund af borgernes ønsker og idéer.
I denne overordnede politik er det væsentligt at lade visioner være med til at danne
grundlag for ønsker om at bevare vilkår og forhold, som er tilfredsstillende. Desuden skal
den rumme muligheder for ønsker om forandringer i takt med, at borgernes behov ændres
Forordet:.
I afsnit 2 i forordet kan udelades kåring for 2014, men medtages afsnit fra punktum :”Vi
prioriterer området højt, har gode rammer og mange solide tilbud, der virker. Dem skal vi
bevare og udvikle. Det er muligt, fordi man i Rødovre, tør kan og vil.”
Afsnit 6 kunne afsluttes med selvstændigheden :for nogle grupper, det gælder ikke alle.
Det anbefales, at forordet forkortes.
Tilgange og værdier:
I dette afsnit –afsnit 2 – skal de danske grundprincipper på handicapområdet præciseres
forklares kort.
På samme side afsnit nr. 6: Der er naturligvis fokus på habilitering , og det gælder også
behov for rehabilitering! Denne indsats er vigtig, for den sigter mod at bevare og styrke
borgerens evner og funktionsniveau. Ved at opnå den bedst mulige funktionsevne er der
gode forudsætninger for at kunne leve et selvstændigt liv.

Strategimål 2. - Sammenhæng skaber tryghed.
Slutning af afsnit 1 :For borgeren vil en fast kontaktperson være guide i forbindelse med
hjælp til at opleve sammenhæng i koordinationen af de mange nødvendige tværfaglige
muligheder.
De to sidste afsnit kunne med fordel flyttes op som nummer 2 og 3.

Derfor foreslås i nummer 4 :
Der sker en gradvis udvikling i barndommen hos et barn med handicap, hvor forælsrenes
væsentlige rolle kræver støtte og råd.
I udviklingsprocessen fra - barn – ung – voksen , hvor behovene forandres , er det vigtigt
at medvirke til fortsat sammenhængende indsats. Det gælder også, når en person bliver
syg eller får et handicap efter en ulykke.

Strategimål 3. – Stærke lokale fællesskaber
1. afsnit : 3. linie: Personer med handicap kan opleve særlige udfordringer, som
deltagere i fællesskaber og forskellige netværk.
Strategimål 4 - Tilgængelige omgivelser og teknologiske muligheder.
Afsnit 2 :En varieret boligsammensætning udtrykker respekt for forskellighed. Der skal
være mulighed for tilpasning af boliger samt handicapegnede boliger , når forskellige
behov opstår : bl. a. Ungdomsboliger, bofællesskaber, singleboliger, familieboliger og
ældreboliger.
Handicaprådet ser frem til at deltage i det fremtidige arbejde med konkrete handleplaner i
samarbejde med de mange borgere, som dette interesserer. Oplægget er et godt grundlag
for at fremme lige muligheder for at opnå en selvstændig tilværelse for mange.
I så stort omfang som muligt bør man bestræbe sig på, at handleplanen bliver gjort
brugbar med henblik på opfyldelse af strategier.
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