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Tendenser og forskning på Handicapområdet



Jeres projekt afspejler centrale tendenser

- der også gør sig  gældende i forskning og evaluering på 

handicapområdet, fra fx universiteter, analyse- og 

forskningsinstitutioner, vidensinstitutioner/miljøer i 

regioner/kommuner, styrelser, private konsulentvirksomheder, 

tværgående danske og nordiske forskningsnetværk mv..

KORAs aktuelle temaer på social- og handicapområdet 

o Dokumentation og evaluering

o Samskabelse og partnerskaber 

o Koordination og sammenhængende forløb

o Inklusion og fællesskab        

o Effekter og økonomisk bæredygtighed





Borgermøde

� Visioner og mål for voksne på handicapområdet

� Kortlægning af målgruppen og behov for tilbud

� Beskæftigelse, dagtilbud, fritidstilbud, botilbud og 
socialpædagogisk bistand

� Helhed og sammenhængende forløb for borgere 
mellem 16 – 30 år.
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Behov for at arbejde med flere typer viden og 
evalueringer i/om praksis

Caroline Verbeek (2008)



Viden fra forskning og evaluering kan 
anvendes og skabes på mange måder

Eksempler

1. Mening og Mestring

2. Inklusion og fællesskab

3. Frivillige fagfolk skal hjælpe mennesker med 
handicap

4. Botilbud

5. Digitalisering og ledelsesinformation

6. Voksne med ADHD

7. Kortlægning af programmer og indsatser, der kan 
støtte familier med handicappede børn

8. Kortlægning af organiseringen af højt 
specialiserede tilbud
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1) Borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan i højere          
grad komme i job og fastholde deres job 

DH, Danske Handicaporganisationer, 9 medlemsorganisationer, 4 jobcentre/kommuner, 
STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og KORA. 
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1) Dokumentationsmodel

Logbog

Møder, workshop, interview, spørgeskema

Spørgeskemaer
- borger og rådgiver

Spørgeskemaer
- borger og rådgiver

Afslutningsskema
- projektkonsulent  og 
jobcenter efter 2 mdr.

Henvisningsskema
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Effekter

Idræts- og 
Bevægelsespolitik.

Handicappolitik.

Støtte målgruppen
til aktivt fritids- og

Idrætsliv.

Samarbejde 
med institutioner, 

forældre og foreningsliv 
om at udvikle nye 

fritids- og idrætstilbud 
og nye 

inklusionsmodeller.

Borgerrettet puljen
og handicappolitiske 

driftsmidler.

I: Ny indgang på hjemmeside 

II: Aktiviteter for sociale institutioner
(SIFA) på det bevægelsesklare 
område BKO Charlottenlund 

III: Ny – Base camp - aktivitet under 
”Aktiv årstid” 

Inspirationskatalog

Målgruppen deltager 
i ”Aktiv Årstid”

ResultaterAktiviteterIdeer og 
ressourcer

Kontekst Kontekst

Andre effekter?

Positive:
Negative: 

Gentofte Kommunes arbejde med inklusion og fællesskab på 

handicapområdet 2014-2016 

Effekter

IV: Understøtte forældregruppe i 
etablering af foreningsspringbræt

Målgruppen får erfaringer i
at indgå i foreningsmæssige

rammer

V: Kompetenceudvikling for 
det almene foreningsliv 

Foreningerne opnår 
inspiration til øget inklusion 

af målgruppen fx særhold

Idræts- og Bevægelsespolitik.
Handicappolitik.

Målgruppen finder info om 

eksisterende særtilbud hjemmesiden

Uddannelse af SIFA personale

Målgruppen bruger
foreningsspringbrættet 

Målgruppen kommer i 
kontakt med almene 
foreninger og tilbud 

Nye aktiviteter til SIFA institutioner

Målgruppen bruger
nye  BKO aktiviteter

Målgruppen bruger 
andre BKO 
aktiviteter 

Målgruppen finder 
glæde ved fysisk 

aktivitet

Får erfaringer i at indgå 
i fysisk aktivitet med 
nye børn og voksne

Målgruppen deltager 
i  det almene  

foreningsliv evt. på 
særhold

Målgruppen 
deltager i det 

almene foreningsliv

Foreninger opretter nye 
særhold eller inkluderer
flere på de almene hold
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God arbejdslyst!

Caroline Verbeek (2008)


