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TO bød velkommen til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer til temamøde inden Handicaprådets ordinære
møde.
1.0. Handicappedes forventninger til fritids- og folkeoplysningstilbud
FT: Fra folkeoplysningsudvalget er der ønske om en god dialog med Handicaprådet og at få ideer til vores
arbejde. Vi støtter primært med faciliteter til de foreninger, der laver aktiviteter for unge og de der laver
voksenundervisning. Der foregår folkeoplysning mange steder, i handicaporganisationer, på bibliotekerne
etc. I vores politik har vi indskrevet at handicappede skal have mulighed for deltagelse på lige fod med
borgere uden handicap. Vi har opprioriteret område med forhøjet aktivitetstilskud til handicappede.
TO: En vinkel er deltagelse på lige fod med ikke-handicappede i de tilbud som der udbydes på kultur og
fritidsområdet. Nogle er afhængige af teleslynger, andre oplever fysiske barrierer, kørestolsbrugere,
ligesom manglende ledeliner for synshæmmede kan være en barriere.
Kommunikationen er også essentiel på området. Hvordan kan man på en konstruktiv måde kommunikere
tilbuddene ud til borgere med handicap?
HK: Jeg lyttede med interesse til at der ydes dobbelt tilskud, ved foreningerne dette? Hvordan er det
kommunikeret ud til de små foreninger? Hvis man ikke har den viden hvordan skal man så søge det?
LH: Vi har et rimeligt godt overblik over de foreninger, der har handicappede medlemmer, en del søger det.
Vi kunne skrive det sammen i en oversigt, evt. på foreningsportalen.
HK: Jeg vil svare ud fra egne erfaringer. Jeg har selv et barn med handicap. Vi havde et rytmikhold,
oprettet af forældre. Det kørte to sæsoner, så havde vi ikke flere der kom til. Kunne man forestille sig at
FOU reklamerede mere for tilbuddene når de opstod?

MLH: Inden for de udviklingshæmmede er der også organisationer der omfatter børn og unge med
handicap fra Hvidovre, der er for små til at lave lokalforeninger. Det vil være godt hvis de kan tænkes med i
den gruppe man støtter op om hos FOU.
UT: De intentioner, der er i folkeoplysningspolitikken er gode. Men det er lav
praktiske problemer de handicappede møder, eksempelvis med kørsel, eller
tilgængelighed til faciliteter. Eks. svømning, der er det aldersgrænsen på 7 år i
omklædningen, det står i vejen for en tilgængelighed til eks. svømmeundervisning.
Kunne der etableres familieomklædning, ville der være en barriere mindre.
FT: Der er nogle problemer vi kan arbejde videre med. Det er vigtigt, at vi har fokus
på udviklingshæmmede, men der kunne være nogle andre grupper eks. hjemløse
med psykiske lidelser. FO ville gerne samarbejde om nogle udviklingsprojekter. Det
kunne også være beskæftigelsesdimensionen – nogle med handicap kunne med
støtte blive ansat i de folkeoplysende organisationer.
KS: Os der kommer fra de små grupper, små organisationer ved ikke hvor vi kan
deltage. Bliver de tilbud hvor handicappede ikke kan være med meldt ud? Både hvad
der er tilgængeligt for handicappede – og hvad der ikke er? Der har
folkeoplysningsudvalget en opgave.
HK: Der er rigtig meget hjælp der, hvis man kender til mulighederne. Det er et
problem at man selv skal indhente den viden. Det er måske dér, man skal sætte ind,
samle al den relevante viden, både støttemuligheder og tilgængelighed.
FT: Mødet her har allerede givet input til inspiration. Vi ser meget gerne, at der er
handicaprepræsentation i det næste udvalg, der nedsættes.
Det blev vedtaget, at Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget hver især overvejer et udviklingsprojekt.
Herefter forlod Folkeoplysningsudvalget mødet, og Handicaprådet fortsatte sit ordinære
handicaprådsmøde.
2.0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3.0. Meddelelser
TO orienterede:
Den 26.10.12 deltog KFC, KS og TO i en konference for Handicapråd på Vestegnen i Rødovre.
Inklusion var på dagsordenen.
Den 31.10.12 deltog IF, KFC og TO i et møde med Ældrerådet og repræsentanter fra forvaltningen
om hverdagsrehabilitering
I oktober og november har Vej og Park lagt ledelinier og opmærksomhedsfelter ud i fortovet ved
busstoppestederne i Hvidovre - TAK!
Den 23.11.12 er der reception for Kit Claudi.
4.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 12. september 2012
Ingen bemærkninger.
5.0. Handicappolitik - Opfølgning
Den læsevenlige trykte udgave blev udleveret på mødet. Den er på bibliotekerne og den er distribueret på
væsentlige uddelingssteder. Den lange udgave kommer også på bibliotekerne i print og Borgerservice. Der
udarbejdes en pressemeddelelse om den læsevenlige udgave. Pressemeddelelsen udsendes op til FN’s
internationale Handicapdag
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Der var en kort drøftelse af hvorvidt kvalitetskontraktarbejdet vil fortsætte. Hvis kvalitetskontrakten udgår af
lovgivningsmæssige årsager, skal Handicaprådet overveje hvordan rådets anbefalinger så skal formildes.
6.0. Værtsskab for konference for Handicapråd på Vestegnen i 2013
Den 26. oktober 2012 blev der afholdt en konference for handicapråd på Vestegnen.
Efterfølgende har arrangørerne efterlyst, om der er en kommune på Vestegnen, som
vil påtage sig værtskabet for en ny konference i 2013 for handicaprådene på
Vestegnen, der omfatter 12 kommuner.
KS tager emnet med til DH- regionsmødet og får tilbagemelding på hvordan
stemningen er for en ny konference og hvilke tilbagemeldinger der har været.
Det blev vedtaget, at Handicaprådet overvejer emnet til næste møde.
7.0. Mødeplan 2013
Følgende mødeplan blev vedtaget:
- Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00
- Onsdag den 17. april 2013 kl. 19.00
- Onsdag den 21. august 2013 kl. 19.00
- Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00.
KFC: Den 13. februar eller senest 17. april 2013 bør Handicaprådet have
ønskesedlen til næste års budget klar, hvad ønsker rådet skal være indsatsområder.
8.0. Spørgsmål
Budgetbemærkninger for 2013 for handicapområdet
CKN: På tilgængelighedsområdet er der afsat midler til fysisk tilgængelighed til bygninger og til vejene.
AM: Der er afsat midler til fastansættelse af en psykiatrikoordinator, der er afsat penge til projektering af
træningscenter og nyt bofællesskab der skal erstatte bofællesskabet på Gl. Køge landevej.
Der var en kort drøftelse af § 18 midlerne, der uddeles til det frivillige sociale arbejde.
9.0. Emner til de kommende møder
- Inklusion / eksklusion
- Handicappolitik - Opfølgning
- FN’s handikapkonvention
- Værtskab til handicaprådskonference
Indsatsområder til budget 2014 drøftes i DH regi
10.0. Næste møde
Onsdag d. 13. februar 2013 kl. 19.00
11.0. Eventuelt
Parkeringsforholdene ved Danske Bank, på hjørnet af Hvidovrevej og Baunebakkevej, blev drøftet.
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