
 

Albertslund Handicappris 2018 

Indstilling 

Indstilling af kandidat: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

Eventuel mailadresse: 

 

Begrundelse for indstillingen: 

Beskriv hvorfor netop denne virksomhed/forening/organisation/person/institution/aktivitet fortjener 

at modtage handicapprisen og hvilken betydning, det har for målgruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstiller: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

Eventuel mailadresse: 

 

Indstilling sendes til: 

Albertslund Kommune 

Handicaprådet 

Att.: Lissi Petersen 

Lissi.petersen@albertslund.dk 

 

Frist for indsendelse: 

Fredag den 9. november 2018 

 

mailto:Lissi.petersen@albertslund.dk


 

Albertslund Handicappris 

Kriterier 

Formål: 

Med Handicapprisen ønsker Handicaprådet, at: 

• Fremhæve de gode initiativer, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med 
handicap 

• Sætte fokus på handicapområdet, samt at virke anerkendende og motiverende for yderligere 
initiativer på området 

• Synliggøre vilkårene for personer med handicap og at markere at FNs Internationale 
Handicapdag er den 3. december  

 

Hvem kan få Handicapprisen? 

Prisen kan tildeles en person, forening, virksomhed eller organisation, der gør eller har gjort en 

særlig indsats for borgere i Albertslund. 

 

Kriterier for tildeling: 

• Ildsjæle, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en 
positiv rollemodel 

• Foreninger eller personer, der gøre en særlig aktiv indsat for børn, unge eller voksne med 
handicap 

• Byggerier, der har særlig god tilgængelighed for borgere med handicap 

• Virksomheder, der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap 

• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelighed, synlige priser osv. 

• Fritidsaktiviteter, der fremmer borgere med handicap til at deltage og fremmer fællesaktiviteter 
med andre 
 

Hvad består prisen af? 

Prisen består af et kontant beløb på 5.000 kr. og et diplom. 

 

Hvem kan indstille? 

Alle kan indstille, hvis de har bopæl/hjemsted i Albertslund. Det gælder personer, foreninger, 

virksomheder og organisationer. 

 

Hvem udvælger? 

Handicaprådet beslutter, hvem prisen skal uddeles til. Hvis der ikke er indstillet kvalificerede 

modtagere, kan Handicaprådet vælge ikke at uddele prisen det pågældende år. 

 

Tidspunkt for overrækkelse af prisen: 

Prisen uddeles på FNS Internationale Handicapdag den 3. december. 

Prisen overrækkes af borgmesteren og Handicaprådet. 
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