Projekt handicapguide 2008 – oplæg til lokalråd i Silkeborg kommune.
Kort om projektet.
Det er hensigten at lave en handicapguide der dækker hele den nye kommune. I den gamle
Silkeborg kommune fandtes en guide i papirformat, som var lavet af det daværende handicapråd.
Denne guide er ikke længere tidssvarende og derfor skal der laves en ny. Den nye guide laves som
udgangspunkts af DSI Silkeborg, men dels er det et kæmpe arbejde, at indsamle data og dels er det
ønskeligt, at inddrage lokalbefolkningen i dette arbejde og derigennem skabe en bedre forståelse af
de udfordringer, som handicappede møder i deres hverdag.
Guiden skal som udgangspunkt dække alle byer i kommunen. Inden guiden kan udgives skal den
som minimum dække følgende byer: Silkeborg, Kjellerup, Svejbæk, Virklund, Them, Resenbro,
Ans, Bryrup, Fårvang og Gjern.
Guiden skal udgives i papirformat og som en online guide på nettet. Guiden skal blandt andet
indeholde en beskrivelse af følgende lokationer i de pågældende områder: læger, tandlæger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, posthuse og placering af postkasser, skoler, haller, daginstitutioner,
offentlige institutioner, butikker, handicappladser, adgangsforhold til tog og busforbindelser + en
del mere. På alle lokationer indsamles relevant data omkring stedet – adgangsforhold, toiletter,
plads til kørestol og tilgængelighed for blinde osv.. Data indsamles efter en nøjes beskrevet
arbejdsgang som laves af DSI.
Med hensyn til butikkerne skal kontakten til dem sikres gennem de forskellige
handelsstandsforeninger. Det skal sikres, at de indgår i en positiv dialog med DSI.
Guiden forventes færdig inden regatta 2008 – helst allerede i Juni måned.
Lokalrådets rolle i projektet.
Vi ønsker at inddrage de enkelte lokalråd aktivt i indsamlingen af data. Dels kan de samle den
nødvendige frivillige arbejdskraft og dels kender de lokalområdet bedre end folk ude fra. Opgaven
består i 2 dele. Første del går ud på af finde de lokationer man ønsker at undersøge og anden del er
så den praktiske undersøgelse af stedet. DSI vil selvfølgelig give en grundig vejledning i begge
dele. Efterfølgende behandles data af DSI som laver den færdige guide – herunder trykning og
indsamling af midler til dette.
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