SOCIAL OG HANDICAP OMRÅDET
Vi skal yde hjælp med respekt for det enkelte menneske
ØSTBROEN ønsker social omsorg, støtte og tryghed til dem der har behov, kortvarigt eller langvarigt.
Vi har et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde
ordentlig hjælp.
Omsorgen, støtten og trygheden for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælp med respekt for
det enkelte menneske og med forståelse for og udgangspunkt i individuelle behov.
Lige muligheder for alle – uanset køn, alder, handicap, religion mv. Der skal være plads til at være den, man
er, og vi skal være et samfund, hvor man kan bidrage med sine evner og kompetencer.
Handicappede må og skal ikke diskrimineres, hverken direkte eller indirekte.
Randers Kommune skal, udover at overholde gældende lovgivning, finde inspiration i og støtte op omkring
FNs Verdensmål (https://www.verdensmaal.org/maalene) og FNs Handicapkonvention:
https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/fn’s-konvention-om-rettigheder-for-personer-me
d-handicap
I Østbroen anerkender vi det store offer og afsavn de danske veteraner og deres pårørende, har givet for
vores alles frihed og vil derfor arbejde for at styrke og fastholde Randers position som førende inden for
veteran arbejdet i Danmark. Blandt andet gennem et godt og solidt samarbejde med kommunens
veterankoordinator og økonomiske tilskud til diverse aktiviteter for veteranerne og deres pårørende.
Konkrete tiltag vil skulle prioriteres og budgetteres indenfor de økonomiske rammer, som eksisterer for
Randers Kommune. I denne sammenhæng ønsker ØSTBROEN, at der skal være yderligere fokus på følgende:
●

Hjælpemidler:
–

Hurtig behandling af ansøgninger, og kort tid fra tildeling til udlevering af hjælpemidler.

●

Brug af plejefamilier og understøtning af disse.

●

Større fokus på socialt udsatte børn og voksne:

●

–

Større og mere støtte i overgangen fra barn til voksen - ingen skal p.g.a. af alder “efterlades
på perronen”.

–

Større hjælp til job, bolig, økonomi og selvhjælp

Bofællesskaber for unge/voksne med sociale problemer og/eller handicap, hvor der er kort vej til
hjælp og vejledning ind i voksenlivet, mod målet om et selvstændig liv.

SKAB VÆKST - FLYT TUNG TRAFIK OG TRÆNGSEL UD AF BYEN!

