Furesø Kommune

Arrangementer for alle

Vidste du?
… at ca. 15 procent af Danmarks befolkning har
funktionsnedsættelser?
Og at din forening eller aftenskole med enkle midler
kan hjælpe til, at alle kan komme til foredrag,
koncert eller generalforsamling?

TILGÆNGELIGHED ARRANGEMENTER FOR ALLE
KÆRE FORENING
Hvad gør I, hvis en eller flere deltagere er hørehæmmede eller sidder
i en kørestol? Mennesker med handicap har ret til på lige fod med
andre at deltage i foreningsaktiviteter, og sammen kan vi gøre det
lettere for alle borgere i Furesø Kommune at være med. Denne folder
kan hjælpe jeres forening med at imødekomme mennesker med
funktionsnedsættelser.
DE FIRE HANDICAPFACILITETER
Det handler om, at I som forening skal kende til, formidle om og
bruge de fire handicapfaciliteter i forbindelse med jeres åbne
arrangementer. De fire handicapfaciliteter er:
P-plads: Er der en handicapparkeringsplads?
Adgang til lokalerne: Er der ramper, så man kan komme ind i
bygningen og i lokalerne og bevæge sig rundt ved forskudte plan? Er
der elevator ved etageadskillelser?
Mikrofon og teleslynge: Brug altid mikrofonanlægget og sørg for,
at teleslyngeanlægget er tilsluttet*.
Handicaptoilettet: Sørg for, at der er låst op til toilettet.
*En teleslynge består af en (eller flere) mikrofoner, der opfanger
lydsignalerne. Signalerne forstærkes og sendes ud gennem en
teleslynge - dvs. en ledning, der ligger rundt i lokalet. Herfra
modtages et signal, der omsættes til lyd via høreapparatets
telespole.
OPGIV ET TELEFONNUMMER VED ANNONCERING AF JERES
ARRANGEMENT
Når I annoncerer på hjemmesiden, i avisen, omdeler flyers eller
sender en mail/sms om jeres arrangement, skal I opgive et
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telefonnummer til en person i foreningen, som kender til de fire
handicapforanstaltninger dér, hvor arrangementet holdes.
I kan fx skrive i annoncen, at ”Du kan ringe på telefon 2020 2020,
hvis du vil vide noget om tilgængeligheden i bygningen”.
HVILKE ARRANGEMENTER GÆLDER DET FOR?
Som udgangspunkt gælder det for alle åbne arrangementer. Men jo
flere gange I har orienteret jer om og fortalt om de fire
handicapfaciliteter, desto mere vil I forhåbentlig tænke det ind som
en naturlig del af planlægningen af jeres aktiviteter.
HVORDAN FINDER JEG UD AF, OM DE FIRE
HANDICAPFACILITETER ER TIL STEDE DÉR, HVOR VI HOLDER
VORES ARRANGEMENT?
Ring til det enkelte anlæg, eller kontakt lokalebookingen på
telefonnummer 7235 40 00 eller lokalebooking@furesoe.dk.
Du kan også læse mere på www.godadgang.dk*.

*I kan oplyse borgere med handicap om, at flere af bygningerne er
mærket på www.godadgang.dk. Det er en hjemmeside, der giver en
oversigt over handicaptilgængelighed- og faciliteter i en række
bygninger i både Furesø Kommune og andre kommuner.
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Uddrag fra DH Furesø’s brochure:

” Grundlaget for DH Furesø’s arbejde er FN’s
Handicapkonvention.
Handicaporganisationerne arbejder for det fuldt inkluderende
samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre
har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.
Konventionen forpligter både den offentlige og den private
sektor. Den skildrer rettigheder for personer med fysisk, psykisk,
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse.
Et handicap opstår i mødet med barrierer i omgivelserne,
herunder holdningsmæssige. Det inkluderende samfund søger at
nedbryde sådanne barrierer. Personer med handicap ønsker ikke
særlige privilegier, men lige muligheder for samfundsdeltagelse”.
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