VISION OG MÅL
Fremtidens handicapområde
Rudersdal Kommune 2017 - 2027
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Til høring
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Af: Marie Hansen
Titel: ”500S”
Det gode liv er, at bussen kommer til tiden, at man sidder i bussen, og
de andre mennesker er glade.
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Indledning
Forord
Projekt Fremtidens handicapområde er efter høring i Handicaprådet godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i juni 2015. Projektet skal være med
til at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for borgere med handicap i Rudersdal. Projektet skal således afdække forventninger og ruste Rudersdal til at imødekomme de fremtidige behov hos borgerne.
På et åbent borgermøde i november 2015 blev borgere, pårørende, medarbejdere og andre interesserede hørt om deres ønsker til fremtidens handicapområde i Rudersdal. Mødet var velbesøgt med i alt 90 deltagere, som
kom med mange gode ideer til udviklingen af voksenhandicapområdet. Efter
borgermødet blev der nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af borgere, pårørende, repræsentanter fra Handicaprådet og medarbejdere.
Arbejdsgrupperne har til opgave at udarbejde følgende grundlag for de
fremtidige indsatser:



Vision og mål for fremtidens handicapområde
Forslag til indsatser på fremtidens handicapområde

Vision og mål danner udgangspunkt for forslagene til indsatser på handicapområdet. Projektet forventes afsluttet i april 2017 med endelig politisk
godkendelse af forslag til indsatser på handicapområdet 2017 – 2027. Herefter skal der arbejdes med at implementere indsatserne.
Vi har efterspurgt billeder af vores vision ”Det gode liv” blandt borgere med
tilknytning til Psykiatri og Handicap. Nogle af disse billeder er brugt som illustrationer i materialet.
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Ramme
Vision og mål for fremtidens handicapområde er med til at konkretisere visionen for Rudersdal Kommune, Handicappolitikken og de tre langsigtede politiske mål vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014.
Vision og mål er på den måde med til at udfolde målene på handicapområdet.
Vision og mål fortæller derudover, hvordan vi på handicapområdet arbejder
med at realisere målene. I arbejdet står vi på et fundament, der udgøres af
lovgivningen på området, de økonomiske rammer, FN’s Handicapkonvention og Fem veje til et godt liv.
I bilaget findes en uddybning af de styrende og understøttende dokumenter
for Vision og mål for fremtidens handicapområde.

Vision for Rudersdal Kommune

Handicappolitik for Rudersdal Kommune

De tre langsigtede politiske mål for
Social- og Sundhedsudvalget

Vision og mål for fremtidens handicapområde
Fundament:
Lovgivning, økonomiske rammer, FN’s Handicapkonvention, Fem veje til et godt liv.
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Vision
Rudersdal skal være landets bedste bokommune.
I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at
skabe livsvilkår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab.

Rudersdal er et attraktivt sted at bo. Området har grønne og smukke omgivelser. Det har en spredt struktur af byområder med stor variation i områdernes karakter, der underbygger stærke lokale fællesskaber og byliv. Rudersdal har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og god tilgængelighed til hovedstadsområdets mange service- og kulturtilbud. Rudersdal
kan derfor danne rammerne for det gode hverdagsliv med mulighed for en
høj livskvalitet hos den enkelte borger.
Nogle borgere har dog ikke umiddelbart mulighed for at leve det liv, de
drømmer om. Mennesker med handicap møder udfordringer, der forhindrer
dem i at være med i samfundet fuldt ud. Disse borgere er afhængige af andre til at gøre mange af de ting, som andre tager for givet.
Borgere i Rudersdal skal have mulighed for at være en del af et netværk, at
lære noget nyt, at leve livet aktivt, at være til stede i nuet og at give af sig
selv. Forskellige handicap kan sætte forskellige rammer og muligheder for,
hvordan vi kan opnå det. I Rudersdal vil vi sammen med borgeren forfølge
den enkeltes håb om det gode hverdagsliv og glæde i hverdagen.
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Mål
Målene skal ses som pejlemærker for, om vi er på rette vej til at realisere visionen.

Beskæftigelse og uddannelse
-

Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse,
som afspejler deres ressourcer og kompetencer.

Bolig
-

Flere borgere med handicap bor i egnet bolig med fleksibel hjælp livet
igennem.

Socialt liv
-

Flere borgere med handicap har et aktivt socialt liv med mulighed for fx
at dyrke idræt, deltage i folkelige bevægelser og i forenings- og kulturlivet.

Af: Ditte Hansen
Titel:” Sport”
Det gode liv er at dyrke sport sammen med andre.
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Sådan arbejder vi
At vi arbejder rehabiliterende betyder, at
vi sammen med dig
arbejder for at styrke
dine muligheder for
at leve dit liv.

Vi arbejder rehabiliterende
Vi arbejder rehabiliterende, hvilket betyder, at vi arbejder i en målrettet og
tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, netværk og fagfolk.
Vi ved, at alle har ressourcer og kompetencer. Vi ved også, at ved at fremhæve eller videreudvikle dine evner og ressourcer bliver dit selvværd og din
tro på dig selv styrket.
Det er centralt at udvikle, styrke og bevare evner og ressourcer til at leve et
selvstændigt og meningsfuldt liv. Du og dit netværk gør det sammen med
os.
Et selvstændigt liv betyder, at din værdighed og din frihed er respekteret.
Det betyder, at du har frihed og magt til at træffe egne valg og opnå uafhængighed af andre. At leve et selvstændigt liv betyder ikke nødvendigvis,
at du kan klare dig selv på alle livets områder. Det kan være, at du har et så
indgribende handicap, at det ikke umiddelbart er muligt at klare dig selv på
alle livets områder. Her tager vi stadig udgangspunkt i dine evner og ressourcer og drømme om fremtiden.
Et meningsfuldt liv betyder, at du kan leve dit liv i overensstemmelse med
din personlige opfattelse af livskvalitet, livsværdier og meningsfuldhed i livet.

Af: Pernille Uglebjerg
Det gode liv er at
komme i zoologisk have og se
løver, aber, søløver og giraffer.
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At vi arbejder helhedsorienteret betyder, at vi arbejder
sammen med dig og
andre, som kan være
med til at sørge for,
at du når dine mål.

Vi arbejder helhedsorienteret
Vi arbejder helhedsorienteret, fordi det gode liv består af mange ting, så
som at have et godt sted at bo, at have job og uddannelse samt et aktivt liv
med sociale relationer. Du skal opleve, at vi arbejder sammen om, at du
kan leve det gode liv i Rudersdal.
Derfor vil vi samarbejde med andre fagfolk på tværs af enheder, områder og
sektorer og koordinere indsatsen efter aftale med dig. Vi vil arbejde for, at
dialogen med kommunen opleves enkel og sammenhængende og tager
udgangspunkt i dig.
Vores organisering og indsatser skal være gennemskuelige og overskuelige
og let tilgængelige.

At vi arbejder med
fleksible løsninger
betyder, at vi vil være
med til at skræddersy
løsninger til dig.

Vi arbejder med fleksible løsninger
Vi arbejder med tværfaglige fleksible løsninger for at matche dine behov.
Det betyder, at vi arbejder fleksibelt med bolig, beskæftigelse, fysiske rammer og socialpædagogisk støtte.
Det betyder også, at vi vil tænke fleksibilitet ind i udviklingen af kommende
indsatser og er åbne overfor nye ideer.
Vi organiserer os sådan, at vores medarbejderes viden, evner og færdigheder kan bruges fleksibelt.

Af: Christina Danker Lassen
Det gode liv er:
 Gå i biografen
 Tage til Hillerød og København
 Besøge Kirsten og købe ind med
hende
 Lave mad – lave lasagne
 Være på ferie i Polen, Lissabon,
Paris, Prag, Rom og Norge.
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At vi arbejder samskabende betyder, at
vi arbejder sammen
med dig og andre,
om at skabe bedre
vilkår for det gode liv.

Vi arbejder samskabende
Vi arbejder med samskabelse. Samskabelse er en samarbejdsform, hvor
forskellige parter indgår i en proces og sammen udvikler ny velfærd. Samskabelse er mere end inddragelse af borgere og andre i kommunens opgaveløsning. I en samskabelsesproces arbejder alle parter på at finde frem til
kernen i en udfordring for derefter i fællesskab at forsøge at finde en løsning
på udfordringen.
Vi vil give dig de bedste muligheder for at være medskaber af de tilbud, vi
har. Et aktivt medborgerskab giver mulighed for at øve indflydelse på eget
liv - også på samfundsniveau.
Når vi inddrager og samarbejder med borgerne, de frivillige, foreningslivet,
erhvervslivet og andre, så bliver vi bedre til at løse vores opgaver. Derfor vil
vi samarbejde om udviklingen af eksisterende og kommende tilbud på handicapområdet.

At vi arbejder vidensbaseret og innovativt
betyder, at vi tænker
nyt samt opsøger og
bruger ny viden i respekt for nuværende
værdifulde metoder
og indsatser.

Vi arbejder vidensbaseret og innovativt
Vi vil gerne være med til at løfte handicapområdet til gavn for dig, for borgere i Ruderdal og for borgere i hele landet.
Derfor arbejder vi nytænkende. Det vil sige, at vi systematisk vil søge og afprøve nye ideer og teknologier, der:
- giver borgeren øget egenmestring og selvbestemmelse
- giver en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet
- sikrer effektiv drift.
Derfor deler vi også gerne vores viden, så vi i fællesskab kan udvikle indsatser til gavn for borgere med handicap.
I vores arbejde vil vi tage udgangspunkt i faglig viden og metoder, hvor vi
opnår størst effekt af vores indsatser til gavn for den enkelte borger. I udvikling af vores praksis og tilbud er vi målrettede i vores søgen efter ny viden.
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Bilag
Dette bilag er en uddybning af rammen for Vision og mål, der er beskrevet i
indledningen.

Styrende dokumenter for Vision og mål
Vision for Rudersdal Kommune
Kommunalbestyrelsen har formuleret den grundlæggende vision for Rudersdal Kommune. Læs mere på kommunens hjemmeside:
 Vision og værdigrundlag
Handicappolitik for Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune har udarbejdet en handicappolitik, der angiver kommunens vision, formål og mål for indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse. Læs mere på kommunens hjemmeside:
 Handicappolitik
De tre langsigtede politiske mål for Social- og Sundhedsudvalget
På mødet den 13. august 2014 vedtog Social- og Sundhedsudvalget følgende tre langsigtede mål:
1. Alle borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve
sig som medborgere i det lokale samfund
2. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til
at være aktiv i og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering
3. Alle borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have
en sund og fysisk aktiv hverdag
Formålet med langsigtede mål er at styrke den politiske ledelse af Rudersdal Kommune ved at fokusere på relativt få langsigtede politiske mål for
kommunens kerneydelser og derved give de relevante fagudvalg mulighed
for at følge arbejdet med de enkelte mål gennem en systematisk og løbende
vurdering af effekten af indsatsen.
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FN’s handicapkonvention
FN's handicapkonvention skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan
nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
som andre. Danmark har været omfattet af handicapkonventionen siden
august 2009.
Konventionen kan downloades i to udgaver. Den originale udgave og en
udgave på let dansk.
 FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap
 FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap – på let
dansk
Fem veje til et godt liv
I det tværgående sundheds- og forebyggelsesarbejde anvendes blandt andet det evidensbaserede koncept ”5 veje til et godt liv” Konceptet har fokus
på, hvorledes man kan få mere glæde ind i hverdagen gennem bevidste
handlinger, fx ved at skabe netværk, lære noget nyt, være fysisk aktiv m.v.
Læs mere på kommunens hjemmeside:
 5 veje til et godt liv

Af: Pia Steffen
Titel: ”Frost”
At tegne giver mig glæde.
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