
  
  

  

  

  
  

  

QQuueellss  aacctteeuurrss  ??  

  

  

UUnnee  ppeerrssoonnnnee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  rreelleevvaanntt  dduu  hhaannddiiccaapp  ddèèss  lloorrss  qquuee  ssaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ss’’eesstt  

mmaanniiffeessttééee  aavvaanntt  ll’’ââggee  ddee  6600  aannss..  LLoorrssqquuee  cceettttee  ccoonnddiittiioonn  eesstt  rreemmpplliiee,,  ppeeuu  iimmppoorrttee  ll’’ââggee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

aauujjoouurrdd’’hhuuii..  LLee  hhaannddiiccaapp  eesstt  ddééffiinnii  ppaarr  llaa  llooii  ccoommmmee  ««  ttoouuttee  lliimmiittaattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  oouu  rreessttrriiccttiioonn  ddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  vviiee  eenn  ssoocciiééttéé  ssuubbiiee  ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  

aallttéérraattiioonn  ssuubbssttaannttiieellllee,,  dduurraabbllee  oouu  ddééffiinniittiivvee  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ffoonnccttiioonnss  pphhyyssiiqquueess,,  sseennssoorriieelllleess,,  

mmeennttaalleess,,  ccooggnniittiivveess  oouu  ppssyycchhiiqquueess,,  dd’’uunn  ppoollyyhhaannddiiccaapp  oouu  dd’’uunn  ttrroouubbllee  ddee  ssaannttéé  iinnvvaalliiddaanntt  »»  ..    

  

LLeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  hhaannddiiccaapp  ppeeuuvveenntt  ssuurrvveenniirr  àà  llaa  nnaaiissssaannccee  oouu  êêttrree  aaccqquuiisseess,,  pprréésseenntteerr  ddeess  ddiifffféérreenncceess  

sseelloonn  llee  ddeeggrréé  dd’’aauuttoonnoommiiee,,  llee  ttyyppee  ddee  ddééffiicciieennccee  ((mmootteeuurr,,  sseennssoorriieell,,  mmeennttaall,,  ccooggnniittiiff  oouu  ppssyycchhiiqquuee,,  

ppoollyyhhaannddiiccaapp)),,  llaa  ppaatthhoollooggiiee  ((AAllzzhheeiimmeerr,,  PPaarrkkiinnssoonn,,  VVIIHH,,  HHuunnttiinnggttoonn,,  ccaanncceerr,,  mmyyooppaatthhiiee,,  ppssyycchhoossee,,  

eettcc..))  eett  êêttrree  éévvoolluuttiivveess..  

  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee  lleess  oorrggaanniissmmeess  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  cchhaammpp  dduu  hhaannddiiccaapp  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aammeennééss  àà  

ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  uunnee  ddiivveerrssiittéé  dd’’aacctteeuurrss..  

  

  PPoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  àà  vvoouuss  rreeppéérreerr  eett  àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  pprréésseenntt  ssuurr  vvoottrree  tteerrrriittooiirree,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  

vvoouuss  aappppuuyyeerr  ssuurr  ll’’HHaannddééoo’’ssccooppee  ppoorrttéé  ppaarr  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess  aaiiddeess  hhuummaaiinneess  ::  

wwwwww..hhaannddeeoossccooppee..ffrr..    

  

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  ééggaalleemmeenntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss  ddaannss  llee  sscchhéémmaa  ccii--aapprrèèss..    
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QQuueelllleess  aaiiddeess  ppoouurr  qquueelllleess  ooffffrreess  ??  

  

  

LLeess  aaiiddeess  ssoocciiaalleess  

  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  aadduulltteess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ssoonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  

ddee  ccoommppeennssaattiioonn  dduu  hhaannddiiccaapp  ((PPCCHH)),,  ddee  ll’’aallllooccaattiioonn  ccoommppeennssaattrriiccee  ppoouurr  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ((AACCTTPP)),,  ddee  

ll’’aallllooccaattiioonn  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  hhaannddiiccaappéé  ((AAEEEEHH))  oouu  ddee  llaa  mmaajjoorraattiioonn  ppoouurr  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ((MMTTPP))  

dd’’uunnee  ppeennssiioonn  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  oouu  ddeess  aaiiddeess  ddee  ll’’AAGGEEFFIIPPHH  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddaannss  ll’’eemmppllooii..  IIll  

ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  ss’’aaggiirr  ddee  ppeerrssoonnnneess  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  ll’’AAPPAA  ((ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddee  pplluuss  ddee  6600  aannss  aayyaanntt  

ééttéé  rreeccoonnnnuueess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  aavvaanntt  cceett  ââggee))  oouu  ddee  ll’’aaiiddee  ssoocciiaallee  llééggaallee  sseerrvviiee  ppaarr  lleess  ccoonnsseeiillss  

ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aaiiddee--mméénnaaggèèrree..    

  

LLeess  mmiinneeuurrss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ppeeuuvveenntt  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’aallllooccaattiioonn  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  

ll’’eennffaanntt//aaddoolleesscceenntt  hhaannddiiccaappéé  ((AAEEEEHH))..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ppeeuuvveenntt  eenn  pplluuss  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ccoommpplléémmeenntt  

AAEEEEHH  oouu,,  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  dduu  hhaannddiiccaapp  ((PPCCHH))..  IIll  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  ss’’aaggiirr  ddee  mmiinneeuurr  

aaiiddéé  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’AASSEE  oouu  ddee  llaa  PPMMII  oouu  ddee  llaa  CCAAFF  ((ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ddiiffffiiccuullttéé  pprroovviissooiirree  nnoonn  lliiééee  aauu  

hhaannddiiccaapp  dduu  mmiinneeuurr))..  

  

MMaarrggiinnaalleemmeenntt,,  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ppeeuutt  nnee  ppeerrcceevvooiirr  aauuccuunnee  pprreessttaattiioonn,,  ddaannss  ccee  

ccaass  eellllee  ddiissppoossee  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  dd’’uunnee  ccaarrttee  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  aaccccoorrddééee  aavvaanntt  ssoonn  6600ee  aannnniivveerrssaaiirree..  

    



  

  

  

LL’’ooffffrree  ddee  pprreessttaattiioonnss  

  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  aaiiddeess,,  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  sseerrvviiccee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppeeuuvveenntt  pprrooppoosseerr  lleess  

pprreessttaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  
  

    



  

  

  

UUnn  eexxeemmppllee  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ccoollllaabboorraattiiff  

  

  

ÀÀ  ll''iinniittiiaattiivvee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  iisséérrooiiss  ddeess  mmeemmbbrreess  ffoonnddaatteeuurrss  dd''HHaannddééoo,,  llee  PPôôllee  RReessssoouurrcceess  LLooccaall  

HHaannddééoo  3388  aa  ééttéé  ccrréééé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  llee  55  ddéécceemmbbrree  22001133  eett  ssiièèggee  aauu  sseeiinn  ddeess  llooccaauuxx  ddee  ll''OODDPPHHII  ((OOffffiiccee  

DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  PPeerrssoonnnneess  HHaannddiiccaappééeess  ddee  ll''IIssèèrree)),,  ssttrruuccttuurree  ppoorrtteeuussee  dduu  ddiissppoossiittiiff..  LLeess  

aassssoocciiaattiioonnss  ffoonnddaattrriicceess  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  AADDIIMMCCPP,,  AAFFIIPPaaiieemm,,  AAPPAAJJHH  3388,,  AAPPFF  3388..  HHaannddééoo  3388  ssee  

vveeuutt  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddee  ssoouuttiieenn  eett  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aauuxx  sseerrvviicceess  àà  ddoommiicciillee  eett  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  

ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  iisséérrooiiss..  DDaannss  ccee  sseennss,,  lleess  mmiissssiioonnss  pprriinncciippaalleess  dd''HHaannddééoo  3388  

ss''aarrttiiccuulleenntt  aauuttoouurr  ddee  44  ggrraannddss  oobbjjeeccttiiffss  ::    

  

►►  SSttrruuccttuurreerr  eett  aaccccrrooîîttrree  ll''ooffffrree  ddee  sseerrvviicceess  àà  ddoommiicciillee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  

hhaannddiiccaapp  eenn  ssoouutteennaanntt  llaa  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  eett  llaa  mmoonnttééee  eenn  ccoommppéétteenncceess  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  àà  

ddoommiicciillee  ppaarr  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  aaddaappttééeess  ;;    

  

►►  FFaacciilliitteerr  ll''aaccccèèss  àà  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  àà  ddoommiicciillee  aaddaappttééss  eenn  aaccccoommppaaggnnaanntt  

llaa  llaabbeelllliissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  vviiaa  llee  rrééfféérreennttiieell  CCaapp''HHaannddééoo,,  qquuii  ggaarraannttiitt  uunnee  pprriissee  eenn  

ccoommppttee  ddeess  ssppéécciiffiicciittééss  lliiééeess  àà  ll''iinntteerrvveennttiioonn  aauupprrèèss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ;;    

  

►►  JJoouueerr  uunn  rrôôllee  ddee  mmééddiiaatteeuurr  eett  iinntteerrvveenniirr  ssuurr  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddéélliiccaatteess  eett  ccoommpplleexxeess  ;;    

  

►►  ÊÊttrree  llee  rreellaaiiss  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  ll''OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess  AAiiddeess  HHuummaaiinneess  ppoorrttéé  ppaarr  HHaannddééoo,,  àà  

ttrraavveerrss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''ééttuuddeess  ssppéécciiffiiqquueess  eett  llaa  ccoolllleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  eett  ddeess  

uussaaggeerrss..  

  

DDeeppuuiiss  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  HHaannddeeoo3388  ddéévveellooppppee  sseess  mmiissssiioonnss  eett  ppaarrttiicciippee  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  aauu  

nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..  IIll  pprroommeeuutt  nnoottaammmmeenntt  lleess  ccyycclleess  ddee  rreennccoonnttrreess  eennttrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  

hhaannddiiccaapp  eett  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  qquuaalliiffiiééss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  HHaannddiiRRhhoonnee  ((««  lleess  jjeeuuddiiss  dduu  ddoommiicciillee  »»))  eett  iill  aa  

ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ccoollllooqquuee  ««  EEnnffaanntt  àà  bboorrdd,,  ppaarreenntt  dd’’aabboorrdd,,  aaiiddaanntt  ppaarr  ssuurrccrrooîîtt  ??  »»  aavveecc  

HHaannddrrôômmee--aarrddéécchhee  SSeerrvviicceess  

  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  
AAddrreessssee  ::  88,,  rruuee  dduu  CChhââtteeaauu,,  LLaa  GGrraannggee  dduu  CChhââtteeaauu,,  3388332200  EEyybbeennss  
  TTéélléépphhoonnee  ::  0044  7766  6622  1122  1133  
  MMaaiill  ::  ffaabbiieenn..mmaarroonnii@@hhaannddeeoo3388..ffrr    
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