Årsberetning for handicaprådet
2020.

Først en stor tak for et godt, men anderledes år vi fik drøftet knap så mange ting som vi plejer, og
endnu engang stor tak til vores politikker som gider handicaprådet og dets arbejde.

Svømmehal:
Den blev der i år ikke brugt så meget tid på, selvom vi stadig mener det er meget vigtigt at der
bliver tænkt meget på tilgængelighed og at der bliver plads til alle uanset hvor i livet de er, vi er dog
ikke kommet helt i mål med busordning for borgere med et handicap, ang kørsel til og fra hallen,
som var et tilbud der eksisterede ved den gamle svømmehal, manglende alarmer i både sauna og
varmtvands området, dørpumper er heller ikke på plads.
Vi kommer også til at arbejde med svømmehallen i 2021
Tilgængelighed:
Dette er nok det emne som vi har brugt mest tid på i 2020, men det er også et meget vigtigt emne,
da personer med udfordringer er afhængig af at der er tilgængelighed i det offentlige rum, så de kan
færdes der på lige fod med alle andre.
Dørpumpen på handicaptoilettet i HH kom endelig på plads i 2019, dog mangler der stadig
afmærkning på gulvet.
Tilgængelighed ved sydstrandscenteret er desværre ikke blevet bedre, der er stadig problemer med
både blomsterkummer, skraldespande og skilte, dog er skraldespanden ved Kiosk og Spil fjernet.
Vi har stadig flere steder i kommunen hvor vi har uafklart tilgængelighed, som vi håber vi kan få en
afklaring på i løbet af 2021.
Krydset i St Magleby er blevet etableret med lydfyr, dette er vi meget glade for at vi kunne få alle
fire overgange med, takendnu engang til kommunalbestyrelsen som fandt de stiste penge så det
kunne lade sig gøre. De taksile fliser mangler ikke mere, men der nogle udfordringer i
midterrabatten med de taktile fliser, dette skal vi have set på i 2021
§18 midler:
Vi modtog ingen midler i 2020
Handicapprisen:
Vi er altid meget glade for at der er indstillinger til denne pris.
I år blev prisen uddelt til en enkel person dette har vi aldrig gjort før, vi var alle helt enige omkring
denne ansøgning som vi modtog, her et lille uddrag af en af talerne:

Min far blev desværre hjerneskadet pga en hjerneblødning efter et voldsomt
cykelstyrt i december 2018. Han kom til Enggården i maj 2019 hvor Maibritt har
været på MTO og siden hen var vi så heldige at Maibritt blev flyttet ned på den
permanente del af Enggården, hvor vi også i den grad håber og beder til at hun
bliver. For min fars skyld.
Maibritt er et hjælpsomt og positivt menneske. Hun er altid i godt humør og spreder
smil og glæde omkring sig. Hun er dygtig og ser de små ting. Blandt andet ved vi, at
der altid er fyldt op med diverse ting inde på værelset, og der mangler aldrig noget.
Hvis man spørger om noget, får man altid et dejligt og konstruktivt svar, og det er
simpelthen så rart i en tid hvor det hele er nyt og svært, både for os og Tom.
Tom er så dårlig både fysisk og mentalt at han har brug for en masse hjælp og
støtte både til krop og psyke; alt dette hjælper Maibritt altid med til fulde. Vi følger
os som familie i utrolig gode hænder og efter Maibritt er flyttet ned til Kongedybet
har det været en kæmpe lettelse.
Hun fortjener i den grad ros og anerkendelse og vi ville elske at se at hun får
handikapprisen. Vi roser hende ofte, men vi synes hun skal have en pris for hende
kæmpe indsats. Der er mange dygtige hjælpere på Enggården, men Maibritt har altid
hjertet med og vi holder så utrolig meget af hende. Vi kan se at også Tom føler sig
tryg når hun er omkring ham, og det betyder så uendelig meget når vores elskede
far ikke længere kan være i sit eget hjem. Maibritt gør at min far føler sig hjemme i
sit nye bosted på Enggården. Vi skylder hende for altid stor tak ;o)
Maibritt er på afdelingen (Kongedybet)

Endnu engang stort tillykke med prisen som er en fin skubtur lavet af Flemming Brylle som er
vores lokale kunstner og et beløb på kr. 5000,- så deres arbejde kan gå vider.
Økonomi:
I 2020 fik vi endnu engang godkendt et beløb på kr. 38000,- så der også er penge til både
handicapprisen, skrivetolke, da der ikke forfindes teleslynge på Dragør rådhus og at der er mulighed
for at vi kan deltage i Det centrale handicapråds årsmøde, vi takker for at dette.
Dog mangler vi muligheden for at få lavet nye skubturer til vores handicappris da vi desværre ikke
har flere tilbage, dette håber vi meget at vi sammen kan finde ud af hvordan vi kan få til at lykkes.
Handicappolitikken:
2019 blev året hvor Dragørs handicappolitik blev det helt store emne, vi valgte at få en ren
handicappolitik.
Vi fik lavet 4 hoved punkter som politikken skulle laves omkring.
1.
2.
3.
4.

Mennesket først – trykhed for den enkelte
Et aktivt handicapliv
Rammer for et god og værdigt handicapliv
Et sundt liv som handicappedes

Vi var sikker på at Dragør fik den bedste handicappolitik nogensinde, hvilket vi også gjorde.
Vi glæde os til at se anden udgave af politikken, og så frem til at den skulle i høring i 2020 ,
samtidig så vi frem til at vi skal følge op på denne så vi alle holder hinanden op på at efterleve den.
I 2020 blev vores handicappolitik godkendt og der kom et flot folder ud af dette, desvæære har det
været svært at se om den ligger forskellige steder i kommunen da alt jo har været lukket ned og op
men det skal vi følge op på i 2021
Asluttende bemærkninger:
Dragørs børn og unge fik i 2019 gratis psykologhjælp og som desværre også er blevet stillet i bero
på ubestemt tid, dette er desværre stadig sådan, vi håber denne service kommer op at stå igen meget
snart.
2018 lovede vi hinanden at vi skulle have tilgængelighed på mormor stranden, dette blev indfriet,
dog skal der nogle justeringer til før det er helt færdigt, 2019 og 2020 blev vi ikke færdig, det håber
vi at 2021 vil.
Dog fik vi ikke tilgængelighed på vores andre udendørs badeanlæg, så det håber vi at vi kan komme
med i 2021
Dragør fik i 2019 en ny svømmehal efter mange års ventetid, desværre er den langt fra
handicapvenlig det vil vi arbejde med i 2020 at den bliver, her kom vi heller ikke i mål, så 2021 vil
vi fortsætte vores arbejde for tilgænglighed i vores svømmehal.
2021 og frem mod næste kommunalvalg vil vi arbejde for at handicaprådet bliver udvidet med
repræsentation for børn og unge handicappede.
2019 blev også året hvor alle dragørs borger fik mulighed for at gøre brug af en borgerrådgiver, som
vi har arbejdet for i en del år tak for dette, dog er dette ikke en mulighed mere desværre
Vi har i 2020 sagt farvel til Flemming Bøchmann Andersen og så har vi fået helt nye krafter fra
administrationen hvor vi først traf Mads Leth-Petersen som var super god til hurtig at få styr på
vores arbejde, derefter overtog Amalie Maj Somme-Madsen og tak til jer for at være så engageret i
vores arbejde og få styr på alt det bagved liggende.
En stor tak skal helt klart også lyde til Gitte Pallisø Espersen for hendes storer engegement ved
vores uddeling af handicapprisen.
Handicaprådet har fungeret rigtig godt takket været vores dygtige politikker Peter Læsøe og Nikolaj
Bertel Riber som har været lydhør og villige til at se tingene gennem de handicappedes øjne, vores
administration Mads Leth-Petersen, Amalie Maj Somme-Madsen, Henrik Ågaard har været meget
samarbejdsvillige og vi glæder os til igen at tage fat på det vigtige arbejde i 2021, trods det
mærkelige år 2020.
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