Norddjurs Kommunes handicappris
Kriterier for handicapprisen
Det overordnede kriterium er, at der skal være tale om en særlig indsats til gavn for borgere med
handicap i Norddjurs Kommune.
Hvem kan indstilles?
Eksempelvis kan følgende indstilles:
 En borger med handicap, der på trods af et eller flere handicaps, har bevaret et aktivt liv, og som
derfor, med sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
 Foreninger samt frivillige ledere, som aktivt forsøger at integrere personer med handicap i
foreningernes aktiviteter.
 Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, som i særlig grad medvirker til ansættelse og
beskæftigelse af personer med handicap.
 Virksomheder, butikker, institutioner samt andre steder, hvor der er offentlig adgang, og hvor stedet
har medvirket til at skabe god tilgængelighed for personer med handicap.
 ”Ildsjæle” der år efter år yder en særlig indsats til gavn for borgere med handicap i kommunen.
 Borgere og virksomheder, der har medvirket ved nye aktiviteter og nytænkning, der forbedrer
forholdene for borgere med handicap i kommunen.
Hvem indstiller?
I oktober måned indrykker handicaprådet en annonce i de lokale aviser samt på kommunens hjemmeside,
hvor der søges kandidater til handicapprisen. Ansøgningsfristen er medio november. Alle indstillinger
behandles herefter i handicaprådet i november. Handicaprådet udvælger og indstiller tre kandidater til
prisen.
Hvem beslutter?
På voksen- og plejeudvalgets møde i slutningen af november besluttes det, hvem der skal tildeles
handicapprisen. Udvalget kan vælge en af handicaprådets indstillede kandidater eller selv finde
kandidater. Der er offentlighed om indstilling og udvælgelse af de tre nominerede kandidater. Vinder af
årets handicappris offentliggøres først på selve den fælles prisuddeling.
Uddeling af prisen
Prisen uddeles en gang årligt ved en fælles prisuddeling.
Hvad består prisen af?
Prisen består af et kontantbeløb på 5.000 kr., en buket blomster samt et diplom.
Hvem foretager uddelingen?
Formanden for voksen- og plejeudvalget samt formanden for handicaprådet foretager uddelingen af
prisen.
Markering af uddelingen
Den lokale presse indkaldes. Der er offentlig adgang i forbindelse med uddelingen. Alle kandidater og
forslagsstillere inviteres til at deltage.
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