Der findes et sted, hvor der er brug for alle
Mennesker med handicap skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv – med uddannelse,
job og et aktivt familie-, fritids- og foreningsliv. De skal opleve, at de kan leve selvstændige liv,
træffe egne valg og være aktive medborgere på lige fod med andre.
Det er kernen i Lejre Kommunes handicappolitik.
Velfærd er noget, vi skaber sammen. Mennesker med handicap har ressourcer og kompetencer,
som fortjener at blive bragt i spil. For i Lejre Kommune har vi ikke bare plads til alle – vi har
brug for alle. Det er forudsætningen for, at vi sammen kan udvikle Vores Sted.
Når vi udvikler løsninger, begynder vi med de helt enkle spørgsmål: Hvad vil du, hvad kan du, og
hvad skal der til? Og så former vi løsningerne i fællesskab inden for mulighedens rammer –
herunder de økonomiske. Med borgeren som den aktive hovedperson og i stærke samarbejder
med de nære relationer, virksomheder, foreninger og Lejre Kommunes medarbejdere.
Nøgleordet er handlekraft – for den enkelte og fællesskabet.
Lejre Kommune består af stærke fællesskaber. Et handicap må aldrig blive en barriere for at
være med.
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Fire værdier der forpligter
Lejre Kommunes handicappolitik skal omsættes til konkrete handlinger, hvor der er
sammenhæng mellem behov og indsatser. Målet er, at den enkelte borger skal kunne udfolde
sit liv i overensstemmelse med egne evner og muligheder. Det vil handicappolitikken
understøtte gennem fire værdier:
1. Respekt for det enkelte menneske
Alle skal kunne udnytte egne evner og ressourcer til at få indflydelse i eget liv.
2. Lige muligheder
Alle skal kunne være aktive medborgere, der uddanner sig, arbejder og har et aktivt fritidsliv.
3. Tilgængelighed
Alle skal kunne færdes i tilgængelige miljøer og have adgang til informationer og
velfærdsteknologi.
4. Gode livsvilkår for børn og unge
Børn og unge skal opleve, at de har indflydelse på deres hverdag, og at de er en del af
fællesskabet.

De danske handicappolitiske grundprincipper
Lejre Kommunes handicappolitik bygger på de danske handicappolitiske grundprincipper,
som er
Kompensation: Samfundet skal afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af borgerens
handicap mest muligt.
Sektoransvarlighed: Borgere med handicap har samme rettigheder og pligter som alle andre
borgere. Dem, der har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i
almindelighed, har derfor den samme forpligtelse over for borgere med handicap.
Solidaritet: De støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser, som borgere har
behov for, finansieres solidarisk via skattesystemet.
Ligebehandling: Alle skal have lige muligheder for at udvikle og bruge deres potentialer og
færdigheder.
FN’s handicapkonvention
Lejre Kommunes handicappolitik bygger endvidere på FN’s handicapkonvention. Den skal
sikre, at alle borgere, uanset et handicap, har mulighed for at bidrage med deres ressourcer i
samfundslivet på lige fod med andre.

Respekt for det enkelte menneske.
Uddybning af princippet
Alle mennesker er født lige og er lige meget værd. Uanset livsvilkår, handicap eller evner har
alle krav på at blive mødt med værdighed og respekt for, hvordan de ønsker at forme deres
liv.
Borgerens ansvar
Borgere med handicap har – i det omfang, det er muligt - et medansvar for at udnytte deres
evner, ressourcer og netværk til at søge indflydelse i eget liv.
Lejre Kommunes ansvar
Lejre Kommune skal møde borgerne med tydelige, positive og realistiske forventninger til
borgernes evner og muligheder. Borgerens ønsker, motivation og livssituation skal altid være
i centrum for de handlinger, der sættes i gang.

Eksempel fra hverdagen
Fælles om familierne
Mange familier oplever midlertidigt eller varigt, at de er i en livssituation, hvor kommunen
spiller en stor rolle i deres hverdag.
For at give familierne handlekraft og overblik, skræddersyr Lejre Kommune nu et forløb, hvor de
professionelle sammen med familier, der har børn og unge med handicap planlægger de
indsatser, der skal sættes i gang for at skabe den udvikling, som familierne ønsker for deres liv.
Det er vigtigt at indsatserne er helhedsorienterede og koordinerede – og at familierne oplever
det sådan. Derfor har familierne én primær rådgiver, som er familiens faste indgang til Lejre
Kommune.

Citater til afsnittet
”Det er ikke funktionsnedsættelsen, der definerer mennesket, men det man kan bidrage med”
Kendskab til menneskets livshistorie og situation medfører, at der skabes forståelse for den
enkelte. Det påvirker mennesket at blive anerkendt og hørt”.

Lige muligheder
Uddybning af princippet
Alle mennesker skal have mulighed for at deltage i og bidrage til samfundslivet og
fællesskaberne. Det giver livsglæde og motivation, når man kan bruge sine evner i en hverdag
med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsinteresser.
Borgerens ansvar
Borgere med handicap har et medansvar for – i videst mulige omfang – at udvikle og udnytte
egne evner og kompetencer, så de kan deltage i og bidrage til samfundslivet og de sociale
fællesskaber.
Lejre Kommunes ansvar
Lejre Kommune skal bidrage til, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet og
fællesskaberne. Dér, hvor det ikke er muligt, skal borgeren – så vidt det kan lade sig gøre kompenseres, så følgerne af handicappet begrænses. Lige muligheder kan derfor indebære
forskelsbehandling, fordi borgernes forudsætninger, ønsker og behov er forskellige.
Eksempel fra hverdagen
Eva
Eva bor i et bofællesskab for udviklingshæmmede. Siden november 2017 har hun arbejdet i Netto
i Hvalsø tre timer om ugen. Hun fylder varer på hylderne, ordner lageret, fjerner emballage og
presser pap.
Eva er glad for sit job, og Netto er glad for at have en motiveret medarbejder, som løser nogle af
de opgaver, som der ikke er tid til i en travl hverdag.
Jobbet er oprettet i et samarbejde mellem Netto, KLAP-job og Lejre Kommune.
Når Eva ikke er i Netto, bruger Eva sin tid på ROF, Roskilde Specialhøjskole.
Citater til afsnittet
”Fuld deltagelse i samfundslivet er en menneskeret for alle. Vi har alle ret til en identitet i
samfundet. Alle skal være med”.
Alle skal have mulighed for at udfolde sit potentiale – med den rette støtte”

Tilgængelighed
Uddybning af princippet
Lejre Kommune skal være tilgængelig og tryg, så alle kan færdes uhindret i byerne, i naturen
og på tværs af kommunen. Borgerne skal have adgang til de nødvendige digitale løsninger, der
gør dem i stand til engagere sig i fællesskaberne og samfundsdebatten.
Borgerens ansvar
Borgere med handicap skal se sig selv som medborgere på lige fod med andre og deltage i
samfundslivet i det omfang, de kan. De skal opsøge de informationer og velfærdsteknologier,
som gør dem i stand til at leve et aktivt og selvstændigt liv.
Lejre Kommunes ansvar
Lejre Kommune skal så vidt muligt hjælpe borgere med handicap til at opnå og bevare det
bedst mulige funktionsniveau, så de kan mestre deres liv i videst mulige udstrækning og
længst muligt. Nogle steder handler det om den fysiske tilgængelighed. Andre steder handler
det om adgang til de nødvendige digitale løsninger, der kan gøre borgernes kontakt med
kommunen fleksibel og uafhængig.
Eksempel fra hverdagen
Apoteket i Hvalsø
I 2019 gik Lejre Kommunes handicappris til Hvalsø Apotek. Prisen blev givet for at gøre apoteket
tilgængeligt for svært gående og borgere med kørestol, el-scooter eller barnevogn.
Når man fremover skal benytte indgangen, kan man vælge trappen til venstre, som er stationær,
eller trappen til højre, som "ligner" en almindelig trappe, men som kan omdannes til en
lift/elevator – til glæde for dem, der ikke kan benytte en almindelig trappe.
På den måde er der bådet sikret god og sikker adgang – samtidig med at bygningens smukke
karakteristika er bevaret. Kort sagt - tilgængelighed, værdighed og æstetik i ét.
Ombygningen er et forbilledligt eksempel på, at tilgængelighed er en opgave for hele samfundet
– ikke alene offentlige myndigheder.
Citater til afsnittet
Alle, uanset handicap, skal have samme muligheder for at få adgang (fysisk og mentalt) til de
områder, der er vigtige for den enkelte”

Gode livsvilkår for børn og unge
Uddybning af princippet
Alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt – med
respekt for deres evner og identitet. De skal opleve, at de har indflydelse på deres hverdag, og
at de er en vigtig del af fællesskabet.
Vores børn og unge har et ansvar
Børn og unge med handicap skal turde drømme, stille krav til sig selv og have ambitioner for
deres eget liv. De har et medansvar for deres egen trivsel og udvikling, men også for, at andre
børn og unge har det godt.
Lejre Kommunes ansvar
Lejre Kommunes ansatte skal møde alle børn og unge med en positiv tro på deres evner og
muligheder. Samarbejdet med familierne bygger på respekt for børnenes og de unges
identitet, ønsker og drømme for deres liv. Barnets og den unges livsvilkår og muligheder
grundlægges tidligt. De professionelle er derfor opmærksomme på udviklingspotentialerne og
er altid med til at sikre, at overgangen fra ung til voksen sker under trygge rammer og
forberedes i god tid.
Eksempel fra hverdagen
A-holdet
Osted Gymnastikforening har oprettet et hold for børn med særlige behov, A-holdet. Deltagerne
er børn med Autisme, ADHD-diagnose eller andre særlige behov.
Gennem leg og bevægelse opnår børnene fysisk styrke og udholdenhed, som giver dem mere
glæde og overskud til at klare hverdagens små og store udfordringer. Børnene hopper, løber,
ruller, kaster, kravler, balancerer og sanser – for det handler om at have det sjov og opleve
fællesskabet.
På A-holdet tilgodeses børnenes behov for fastlagt struktur og stor forudsigelighed med tydelig
kommunikation, visuel struktur og færre deltagere på holdet.
Citater til afsnittet
Det er vigtigt de bliver set som børn med potentialer – vi skal virkeliggøre deres ønsker om, at få
et liv på lige fod som de fleste”
”Deres identitet er vigtigt og de har mange talenter. Børnene og de unge sidder med meget vigtig
viden om, hvad de kan”

Vi taler med dem, det handler om
Handicappolitikken skal sætte retning for konkrete handlinger og adfærd i det daglige
arbejde. Vi følger op på handicappolitikkens værdigrundlag og de konkrete indsatser i dialog
med borgere, organisationer og samarbejdspartnere.





I et årligt møde mellem Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Handicaprådet
I de relevante fagudvalg
I fagcentrene
I opfølgning på Lejre Kommunes effektmål

Hvor det er relevant, vil brugertilfredshedsundersøgelser i Lejre Kommune tage højde for
handicappolitikkens værdier.

