Toimiva arki kaikille
– Espoon vammaispoliittinen ohjelma
Espoon vammaispoliittinen ohjelma on espoolaisia varten.
Vammaispoliittisen ohjelman visio on: Toimiva arki kaikille
– Espoo on edelläkävijä vammaisten henkilöiden toimivan arjen mahdollistajana.
Ohjelman avulla pyritään turvaamaan jokaisen kansalaisen
yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasapuolinen kohtelu.

Evane -

ESPOON
VAMMAISNEUVOSTO

Ohjelma haastaa jokaisen espoolaisen toimimaan niin, että
vammaiset henkilöt voivat elää ja päättää asioista kuten
muutkin espoolaiset oman valintansa mukaan.
Ohjelman
linjaukset ovat:

					

					
					

    •  Haaste kaikille
•  Kaikessa huomioon
•  Ihmiset keskiössä
    •  Muutokset hallintaan

					
					
					
					

Ohjelma saatavana osoitteessa: www.espoo.fi
tai tilattavissa vammaisasiamieheltä.

Tule mukaan ja jaa hyvät ideasi!

Voit tuoda asioita ja ideoita vammaisneuvostolle:
sirkku.kiviniitty(at)espoo.fi tai
Espoon vammaisneuvosto/Sirkku Kiviniitty,
PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Lisätietoja vammaisneuvostosta ja järjestöistä: www.espoo.fi/vammaisille
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Voit tulla mukaan vammaisneuvoston toimintaan liittymällä
vammais- tai pitkäaikaissairausjärjestöön ja osallistumalla
järjestösi edustajana vammaisneuvoston työskentelyyn.

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvostossa järjestöt ja Espoon kaupunki tekevät
yhteistyötä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden espoolaisten
hyväksi. Vammaisneuvosto tuo vammaisille espoolaisille
tärkeitä asioita kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin.
Vaikuttamiskeinoina vammaisneuvosto tekee aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja. Vammaisneuvoston jäsenet
osallistuvat käyttäjien edustajina kaupungin työryhmiin ja
hankkeisiin.
Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan Espoon
internet-sivuilla ja vammaisneuvoston uutislehdellä.

Vammaisneuvoston työryhmät
Vammaisneuvosto on perustanut työryhmiä saadakseen vammaisten henkilöiden asioita paremmin esille kaupungin organisaatiossa ja lisäämään avointa keskustelua ja yhteistyötä
järjestöjen, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden välille.
Johtoryhmä
valmistelee asioita vammaisneuvoston käsiteltäväksi, seuraa
neuvoston päätösten toteuttamista sekä koordinoi työryhmien
työskentelyä.
Rakennetaan kaikille työryhmä
vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että
esteettömyys toteutuu.
Sivistyspalvelujen työryhmä
seuraa opetus-, kulttuuri- ja liikuntatoimen palvelujen kehitystä
sekä valmistelee toimenpide-ehdotuksia näiden palvelujen
parantamiseksi.

Sosiaali- ja
terveyspalvelujen
työryhmä
seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä, valmistelee toimenpide-ehdotuksia
ja antaa lausuntoja palvelujen parantamiseksi.
Tiedotustyöryhmä
huolehtii vammaisneuvoston
tiedotuksesta yhteistyössä
vammaisasiamiehen kanssa.

Vammaisneuvoston
neuvottelukunta
Neuvottelukunnan muodostavat Espoossa toimivat rekisteröidyt vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt sekä Espoon
kaupungin yksiköt. Neuvottelukunta ohjaa ja seuraa vammaisneuvoston toimintaa sekä valitsee järjestöjen edustajat
vammaisneuvostoon. Neuvottelukunta kokoontuu kevät- ja
syyskokouksiin sekä 1-2 kertaa vuodessa vammaisneuvoston
kutsusta.

Vammaisasiamies
Vammaisasiamies edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
henkilöiden yhdenvertaisuutta muihin kuntalaisiin nähden,
palvelujen ja ympäristön soveltuvuutta kaikille sekä tarvittavien erityispalvelujen saatavuutta yhteistoiminnassa kaupungin,
vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen kanssa.

