
Invitation til inspiration og handling
”Aarhus for alle” - hvordan gør vi det ligetil?

Indbydelse til byrådsmedlemmer, Handicaprådet, handicaporganisationer, foreninger, erhvervsliv, kul-
turinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, transportområdet, sportsforeninger, medarbejdere ved Aarhus 
Kommune og borgere.

Vær med til at gøre det lettere for alle – med hver vores særlige behov - at færdes i byen, deltage i dens 
mange tilbud og samtidig styrke forretningslivet, kulturlivet og byen som helhed.

Anledningen er, at Aarhus har fået en ny handicappolitik, ”Aarhus for alle” - læs handicappolitikken her.

Handicappolitikken bygger på, at ”alles viden og engagement skal forenes i en stadig bestræbelse på at 
gentænke og nytænke rammerne for det gode liv”. Den overordnede vision er ”Aarhus - en god by for 
alle”.

Vi stiller derfor spørgsmålet: Hvordan kan vi inspirere hinanden og samarbejde på tværs, om konkrete 
initiativer, der bevæger os i den rigtige retning?

Målet med dagen er sammen at tage de første skridt: At skabe ideer til initiativer, der fremmer en kultur, 
som får alle med i det store fællesskab. 

Hvordan kan vi bygge ovenpå det vi allerede gør, så det bliver helt ligetil, at færdes i byen, uanset fysiske 
og psykiske forudsætninger?

Hvordan kan vi skabe handlinger, som ikke koster ekstra, men som muliggøres fordi vi samarbejder på 
nye måder?

Når vi går hjem har vi mindst én idé til, hvordan vi kan samarbejde med andre om at tænke på alle bor-
gere i de services, events og faciliteter vi allerede har. 

Arrangementet afholdes fredag den 22. august 2014, kl. 9.30-15.00. Hotel Scandic Aarhus 
City, Østergade 10 i Aarhus. 

Deltagelse er gratis og der vil blive serveret frokost undervejs. 

Med venlig hilsen

Borgmester Jacob Bundsgaard

http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Handicapraadet/Revidering-af-Handicappolitikken/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/HR-og-Integration/Handicapraadet/aarhus-for-alle---aarhus-kommunes-handicappolitik.pdf


Program: 
09.30    Velkommen v/ Borgmester Jacob Bundsgaard
  Jacob Bundsgaard byder velkommen og fortæller om byens vision med afsæt i den nye 
  handicappolitik, og hvordan vi kan være med til at realisere den. 

09.40  Paneldebat, som sætter scenen for samarbejde omkring ”Aarhus – en by for alle”
  Deltagere i panelet er: direktør for Erhverv Aarhus Bente Steffensen, politiker og formand   
  for Handicaprådet Peder Udengaard, næstformand i Handicaprådet Jørgen Bak og 
  modtager af handicapprisen 2013 Antoinett Vebel Pharao.

10.00  Samarbejde med Kommunen på nye måder, repræsentant fra Aarhus Kommune

10.15  Interview med modtager af Handicapprisen 2013, Antoinett Vebel Pharao

10.30     Inkluderende design v/ lektor Birgitte Geert Jensen, Arkitektskolen. 

10.45   Pause

11.00  Inspirationsmøder
  De næste timer skal bruges til at samle inspiration til samarbejde på tværs omkring 
  konkrete initiativer - og blive klar til første skridt. Paul Natorp sætter rammen.
  
  Tre forskellige temaer, danner rammen for idéudveksling mellem deltagere. 
  Inspirationsmøderne munder ud i konkrete forslag til initiativer.

  - Samarbejde med kommunen på nye måder
  - Inkluderende design
  - Medborgerskab og civilsamfund – hvordan bruger vi alle borgeres ressourcer? 

12.00  Frokost

13.00  Fernisering initiativer - hvilke ideer vil vi arbejde videre med?

13.30  Handlingsmøder
  Hvordan skaber vi konkret handling bag initiativet – hvad er næste skridt? 

14.30  Opsamling på inspirations og handlingsmøder

15.00   Tak for i dag v/ Peder Udengaard
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