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Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
Laukaan kunnan vammaisneuvosto on kunnan vaikuttamistoimielin, ja kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin. Laukaan vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja vammaisneuvoston nimittää kunnanhallitus
Vammaisneuvosto kokoontuu normaalisti 4-6 kertaa vuodessa.
Laukaan vammaisneuvostoon on nimetty 7 jäsentä ja varajäseniä. Neljä jäsentä edustavat henkilöitä, jotka kuuluvat erityisryhmiin tai Laukaan kunnan alueella toimivia erityisryhmiä edustavia järjestöjä. Laukaan seurankunta, perusturvalautakunta ja kunnanhallitus ovat nimittäneet kukin yhden edustajan. Varajäsenet ovat toimintasäännön mukaan
henkilökohtaisia varajäseniä. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vanhus- ja vammaispalvelun palveluohjaaja. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijoita. Kunnanhallitus edellyttää, että palvelualueet antavat vammaisneuvoston käyttöön asiantuntijoita
pyydettäessä. ( KH 10.4.2017§67, 15.5.2017§96, 12.6.2017§142, perusturvalautakunta
14.6.2017§42 )
Uuden kuntalain valtuuston toimikauden alkamisajankohta muuttui tammikuuta toukokuulle. Uuden vammaisneuvoston toimikausi kestää toukokuun 2021 loppuun.
Laukaan kunnanhallitus on hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön kokouksessaan 9.3.2015 § 60. Toimikaudella 2020-2021 vammaisneuvosto toteuttaa toimintasäännössä määriteltyjä perustehtäviä:
1. edistää Laukaan kunnan, muiden viranomaisten ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden sekä erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa Laukaassa
2. edistää erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan
3. seurata erityisryhmien tarpeiden kehitystä kunnassa ja seurata erityisryhmiin vaikuttavaa kunnallista päätöksentekoa
4. edistää erityisryhmien osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
5. seurata erityisryhmille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
kehittymistä Laukaassa
6. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä koskevissa asioissa
7. tiedottaa käsittelemistään asioista
8. laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus toimikaudestaan
9. hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
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Toimintaohjelma 2020-2021
Vammaisneuvoston suunnitelmissa on toteuttaa vierailut kunnan toimintakeskukseen
Taitojen Talolle, sekä kunnan vammaispalvelujen asumisyksiköihin Saran- ja Niemen
asunnoille koronatilanteen sallimien rajoitusten mukaisesti.
Vammaisneuvosto kutsuu kunnan muistikoordinaattorin ja yhdistysasiantuntijan kertomaan muistiasioista vammaisneuvostolle.
Vammaisneuvosto haluaa pysytellä toimintakaudellaan ajan tasalla eri vammaisryhmiin
vaikuttavista asioista, kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista asioista neuvostolle, sekä haluaa olla vaikuttamassa palvelujen hyvän tason säilyttämiseen
Laukaassa.

Postiosoite

Käyntiosoite

Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa

Laukaantie 14
41340 Laukaa
Y-tunnus 0176478-2

Puh. 040 5751 862
(014) 2675 000 vaihde
www.laukaa.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@laukaa.fi

