Regulativ for uddeling af Hvidovre Kommunes
handicappris
1. Hvidovre Kommunes handicappris oprettes for at anerkende, hylde
og belønne særlige indsatser, der fremmer borgere med handicaps
livsvilkår, livskvalitet og muligheder for et aktivt liv. Der skal være
tale om ekstraordinære indsatser på handicapområdet
2. Handicapprisen uddeles hvert andet år, i lige år, på FN’s
internationale handicapdag den 3. december, med opstart i 2020.
3. Handicapprisen kan tildeles foreninger, virksomheder,
organisationer eller enkeltpersoner, der er hjemmehørende eller
boende i Hvidovre Kommune, der fx
-

har skabt uddannelses- eller erhvervsmæssige tiltag for borgere
med handicap, for at sikre dem en plads på arbejdsmarkedet

-

Har arrangeret fritidsaktiviteter eller andre sociale fællesskaber
for borgere med
handicap, for at øge deres sociale liv og mindske risikoen for
isolation

-

Har skabt sundhedsfremmende tiltag for borgere med handicap,
for at øge deres fysiske og/eller psykiske sundhedstilstand

-

Har øget tilgængeligheden i kommunen for borgere med
handicap, så det er nemmere for dem at deltage i samfundslivet

4. Handicapprisen består af en et diplom samt en kunstgenstand/gave
til en værdi af 5.000 kr.
5. Kommunalbestyrelsen nedsætter en bedømmelseskomité.
Funktionsperioden er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens
valgperiode. Komitéen sammensættes på følgende måde:
- Borgmesteren, som er komitéens formand
-

Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-

Et menigt medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-

To medlemmer fra Hvidovre Handicapråd, som ikke er politisk
valgt, og som vælges af Hvidovre Handicapråd

Hvidovre Kommune er sekretariat for komitéen.
6. Indstilling af kandidater til Hvidovre Handicappris kan foretages af
alle. Det afgørende er, at indstillingen indsendes skriftligt samt er
velbegrundet og præcis.
Indstillingen sendes til Center for Handicap og Psykiatri på mail:
hap@hvidovre.dk eller med sikker digital post via www.borger.dk,
mærket ”Handicappris”. Indstillingen kan også afleveres i Center for
Handicap og Psykiatri, Hvidovrevej 280, 1. sal, 2650 Hvidovre.

Frist for indsendelse af kandidater til Handicapprisen er den 1.
november, i lige år. I 2020 er fristen dog den 9. november.
Bedømmelsesudvalget vurderer primo november, i lige år, de
indkomne indstillinger.
Den udvalgte kandidat vil blive direkte orienteret om tid og sted for
overrækkelse af Handicapprisen.
7. Regulativet træder i kraft den 27. oktober 2020 ved
Kommunalbestyrelsens vedtagelse
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