
Mit Liv-  
Min Plan

INFORMATIONSFOLDER
Vi har gjort det nemt for dig at blive 

 klogere på  projektet Mit liv - Min plan.

Vil du vide 
mere?

Borgerguides
En anden og vigtig del af projektet er borgerguides.

En borgerguide er en borger, der deler ud af sine 
levede erfaringer til andre borgere. En borgerguide 
kan indgyde håb hos andre og være med til at af-
klare andre borgers mål, ud fra hvad der er vigtigt 
for dem i deres liv, samt inspirere og motivere an-
dre, om at nå sine mål og leve et meningsfuldt liv.

Borgerguides kan sammen med andre borgergui-
des dele ud af deres erfaringer inden for et område 
ved at holde oplæg om fx det at flytte hjemmefra, 
starte i job, opbygge netværk, eller lignende.

Borgerguides kan ikke mindst fungere som me-
dunderviser på inspirationsforløb og orienterer 
andre om borgerguideuddannelsen.

Uddannelsen

Alle borgere inden for de tre handicapområder 
uanset alder kan søge om at blive borgerguide og 
komme på uddannelsen. Borgere gennemgår en 
uddannelse, der skal hjælpe borgeren til at om-
danne sine levede erfaringer til erfaringskompe-
tencer. Der undervises bl.a. i egen rolle, livshistorie 
og kommunikation.

En stor mulighed for den enkelte,  
til at blive klogere på, hvad der er  
vigtigt i livet.

Når man deltager i et Mit Liv - Min Plan forløb, er 
det den enkles liv, der er i fokus. Vi hjælper til at 
finde frem til de ønsker, håb, drømme der betyder 
mest for  livskvaliteten.

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem 
de ønsker, håb og drømme den enkle har og den 
hjælp der er mulighed for at modtage.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Projektleder 
Gitte Lopdrup 
gitte.lopdrup@randers.dk 
Tlf: 29 72 26 78
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Formål
Den borgerstyrede handleplans overordnede 
formål, er at give borgerne større begribelighed, 
medindflydelse og ansvar, så handleplanen i højere 
grad tager afsæt i den enkeltes ønsker, håb og 
drømme. Hensigten er at øge borgernes motivati-
on for udvikling, og hermed opnå øget mestring i 
eget liv.

Målgruppe
Målgruppen for Mit Liv – Min Plan er unge voksne 
med handicap inden for de tre områder:

Autisme spektrum forstyrrelser 
i alderen 18-30 år

Senhjerneskade  
i alderen 18-40 år

Udviklingshæmning  
i alderen 18-30 år

Borgere der er bosat på et 
 døgntilbud (§107 og §108 jf. SEL) 
eller modtager mestringsvejledning  
i eget hjem

Visuel handleplan
Denne nye visuelle handleplan skal stå i stedet for 
den tidligere §141 handleplan. En anden og lige 
så vigtig funktion er, at den skal anvendes som en 
visuel samtaleguide under handleplansmøder-
ne. Endvidere kan planen anvendes i det daglige 
arbejde med borgerne, for at skærpe fokus på 
målrettet udvikling og hermed øget mestring, som 
er missionen i Randers Kommunes Handicapplan.

Inspirationsforløb
Som en mulighed for, at borgerne kan blive klogere 
på, hvad der er vigtig i netop deres liv og være i 
stand til at udtrykke dette til handleplansmødet 
tilbydes et inspirationsforløb. Dette forløb finder 
sted umiddelbart før handleplansmødet. Der skal 
være en tydelig sammenhæng mellem ønsker, håb 
og drømme og den hjælp borgeren modtager. Bor-
gernes ønsker, håb og drømme skal derfor danne 
grundlag for de indsatsmål der udarbejdes. 

I sidste del af inspirationsforløbet udarbejdes et 
visuelt produkt, der illustrerer borgerens ønsker, 
håb og drømme. Produktet kan bestå af billeder, 
udklip, tekst osv.

Produktet medbringes til handleplansmødet, hvor 
ønsker, håb og drømme ved hjælp af den visu-
elle handleplan, MI og måltrappen omsættes til 
SMART-mål. 

Projektet er finansieret af  
Velux Fonden og løber over en  

tre-årig periode fra foråret  
2017 til foråret 2020.

Mit Liv - Min Plan er  
udviklet i samarbejde med et   
borgerpanel og er en visuel  

handleplan og samtaleguide i én

I inspirationsforløbet får  
borgeren mulighed for at være sammen 

med ligesindede og præsenteres endvidere 
for den visuelle handleplan, for at skabe 

 forudsigelighed for borgerne.
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