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(tidl. Dansk Handicap Idræts-Forbund)
Kære Rådmand Rabih Azad-Ahmad
Tak for at du gerne vil vide, hvad der er vigtigt for os!
Det udkast, som du har sendt i høring er virkelig smukt!
Paradokset med brugen af universaltænkningens formuleringer er - at når det specielle skrives ud af en
politik – så bliver det helt tydeligt, at mennesker med særlige behov pga. et handicap eller en
funktionsnedsættelse, bliver næsten helt usynlige i visionen om Aarhus.
Der er masser af barrierer mellem et menneske med handicap og et idrætstilbud.
På det generelle plan blev disse barrierer anskueliggjort første gang tilbage i 2008 i rapporten om
handicapidrættens vilkår i Aarhus Kommune. Den udpegede centrale problemstillinger i borger- og
foreningsperspektiv - og foreslog tillige løsninger. Tiden er gået – men forholdene på idrættens område for
mennesker med handicap er desværre uforandrede i Aarhus Kommune.
Tallene taler deres eget sørgelige sprog: Antallet af mennesker med et handicap, som er under 24 år i
Aarhus Kommune og medlem i en idrætsforening (som er medlem af Parasport Danmark) er i 2016 i alt 214.
Antallet af samme bare voksne + 25 år er i 2016 i alt: 274. (Kilde Idrættens CFR)
Det svarer til at ca. 2,5% af befolkningen med handicap i Aarhus er aktive i en idrætsforening! Det tal er
betydeligt lavere end tallet for almenbefolkningen uden handicap eller funktionsnedsættelse.
Hvis du gerne vil have flere børn og unge med handicap med i det frivillige foreningsliv og støtte op om
muligheden for at indgå i sociale fællesskaber dér – så kræver det en særlig indsats – og det bør fremgå af
politikken.
Der bør fremgå hvilke andre sektorer man vil skabe løsninger sammen med – eksempelvis Børne-handicapområdet, Skoleforvaltningen og/eller Sundhedsplejen… pointen er at indskrive de sektorer, som har de
nødvendige kompetencer til at løse udfordringerne!
Hvis du gerne vil have flere voksne mennesker med fysisk funktionsnedsættelse eller synshandicap,
personer med erhvervet hjerneskade eller udviklingshandicap eksempelvis udviklingshæmning deltagende i
det frivillige foreningsliv med mulighed for at indgå i sociale fællesskaber dér – så kræver det også en særlig
indsats – og det bør fremgå i politikken.
Det bør fremgå hvilke andre sektorer, man vil skabe løsninger sammen med - eksempelvis Sundhed og
Omsorg, Voksenhandicapområdet og Arbejdsmarkedsafsnittet – pointen er at indskrive de sektorer, som
har de nødvendige kompetencer til at løse udfordringerne!
Synlighed og kommunikation
Det er nødvendigt at idrætsforeninger med tilbud til borgere med handicap får tilført ekstra opbakning til
øget opmærksomhed i omverden. Vi kan opstarte nok så mange gode idrætstilbud til forskellige
målgrupper – men hvis ikke borgerne/brugerne har mulighed for at vide at mulighederne eksisterer for
dem – så kommer de aldrig til at deltage.
Hvor rekrutterer vi aktive til foreningernes tilbud? Hvem har kontakten til familierne/borgerne?
Vejen frem!
Vi skal vise hvordan man kommer i gang med sport og idræt specifikt overfor mennesker med
funktionsnedsættelser.
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Vi kender barriererne både de fysiske og de mentale – forhindringerne skal nedbrydes i aktivt samspil med
Aarhus Kommune.
Hvis du vil have flere medborgere med handicap aktive i eksisterende eller kommende forenings
fællesskaber – så skal du vide, at der skal noget helt andet og noget ekstra til – end det man plejer!
Parasport Danmark fremhæver, at det er nødvendigt være eksplicit tydelig om det særlige eller de specielle
forhold, som skal tilgodeses for at mennesker med handicap kan være aktive deltagere i fritidslivet.
Parasport Danmark anbefaler:
•

Udvikling og etablering af en god økonomisk støtteordning, som kommer idræt for borgere med
handicap til gavn – både i de eksisterende handicapidrætsklubber og i almene idrætsforeninger,
som opretter tilbud for nye målgrupper:
Transport- og kørselsordninger, hjælpere/ekstra hænder til idrætten, personlig ledsagelse til
borgeren, pulje til særligt idrætsmateriel, specialindretninger, personlige aktivitetshjælpemidler
etc.
Inspiration:
Hovedstadsområdet: Den Fælleskommunale Idrætspulje
Viborg Kommune: Støtteordning for handicapidrætten
s. 8 pkt. 2.2 og 2.3 i ”Samlede Retningslinjer 2015”. PDF ligger øverst til højre.
Norddjurs Kommune: Støtteordning for Sundhed og Idræt for Handicappede

I de tre eksempler er der medfinansiering fra andre sektorer eksempelvis Voksenhandicap og/eller andre…
•

Ansættelse af en ”brobygger”/ Idrætskoordinator, som arbejder i kommunen med at bygge bro
mellem kommunale specialinstitutioner, idrætsforeninger og forskellige kommunale
forvaltninger om at oprette målrettede og tilpassede idrætstilbud – efter borgernes behov.
Inspiration:
Frederikssund Kommune: Idrætskoordinator
Frederikshavn Kommune: Handicapidrætskoordinator
Morsø Kommune: Idrætskoordinator

I de tre eksempler er alle stillingerne todelte og dækker både handicap- og psykiatriområderne…
•

Etableringen af et fælles forum for Idrætsforeninger, som arbejder med området.
Det kan organiseres som en arbejdsgruppe under Aarhus Kommunes Handicaprådet.
Inspiration:
Frederikshavn Kommune: Handicapidrættens Fællesråd
Vejle Kommune: Parasportens Fællesråd

Parasport Danmark bidrager altid meget gerne!
-

med sparring til én eller flere af ovenstående anbefalinger
med alsidig idrætsfaglig sparring på handicapidrætsområdet
eller i konkrete samarbejder om idræt til mennesker med handicap eller nedsat funktion

Med ønsket om at du og Aarhus Kommune må lykkes med visionen – ser vi frem til at være partner og
medspiller i fortællingen om Aarhus, som en fantastisk by for handicapidrætten!
På vegne af Parasport Danmark
Mette Skovgaard
Idrætskonsulent
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