Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Alla ska känna sig välkomna och
inkluderade i samhället
DHR Region Västra Götaland är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden, som arbetar
för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska
besluten som rör personer med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället.
DHR Region Västra Götalands vision är ett universellt format
samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle, där varje människa ses som en tillgång. Genom att tillsammans stå upp för
våra rättigheter och påverka politiska beslut kan vi förändra.
Vi nöjer oss inte med att erkänna principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att förverkliga den.

FÖRÄNDRING TAR TID
Inget förändras över en natt, men tack vare bland annat
DHR:s envisa arbete har möjligheten att åka kollektivt ökat
om du använder rullstol. Något som var snudd på omöjligt för
20 år sedan.

MEDLEMMARNA ÄR VÅR STYRKA
Det är genom medlemmarna vi hämtar kunskap och erfarenhet om vad det innebär att leva med nedsatt rörelseförmåga.
Som medlem i DHR stöder du vårt arbete med att skapa
opinion och påverka politiska beslut.
Från det stora till det lilla – det lönar sig att kämpa, även om
det tar tid, och ju fler vi är desto större skillnad kan DHR göra
i allas vardag.

Rättigheter är möjligheter
GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta fotogallerier, och
direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Webb-ikon

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Bli medlem i DHR
Tycker du att du kan åka med allmänna kommunikationer som alla andra, trots att du har svårt att gå? Tycker
du att din rullstol är en fördel när du söker arbete på den ordinarie arbetsmarknaden?
Menar du att du har tillgång till samma utbud av teater, bio
eller idrottsevenemang som andra och att det är okey att välja
film efter salong och inte repertoar?
Tycker du att Försäkringskassan gör rätt som skär ned på
antalet assistanstimmar och att det är bra att kommunerna
blir allt restriktivare med att bevilja parkeringstillstånd? Då
kan du sluta läsa här. Då behövs inte DHR i ditt liv.
Vill du däremot ha ett samhälle där du fritt kan välja mellan
tåg, buss, flyg eller båt; där du väljer restaurang utifrån tycke,
smak och ekonomi och inte efter dörröppningens bredd.
Där arbetsförmedlingen fokuserar på dina möjligheter och
inte på dina begränsningar; där kommuner och

Medlemskap
i DHR

Försäkringskassan ser till behov och inte ekonomi när de
beslutar om assistanstimmar eller parkeringstillstånd?
Då är du välkommen till DHR, du behöver inte ens själv ha
erfarenhet av nedsatt rörelseförmåga. Huvudsaken är att du
tycker att det är en mänsklig rättighet att få komma in genom
huvudingången såväl bildligt som bokstavligt. Vi har nämligen
tröttnat på särlösningar. Enklast blir du medlem genom att gå
in på vår hemsida www.dhr.se.
Som medlem får du tidningen Funktionshinderpolitik i
brevlådan sex gånger per år. Du får rabatt på hjälpmedel och
bilar, försäkringar och hotellboende, möjlighet att hyra
lägenhet på Teneriffa och gratis juridisk telefonrådgivning.

Medlemsförmåner
på förbundsnivå

En av Fröken Fridas Assistans främsta värdegrunder är att bygga långa,
trygga relationer med våra kunder.
Vi värnar om den personliga kontakten och närheten.
Vi vill också rekrytera assistenter som ser en långsiktighet i sitt arbete.
Vårt yttersta mål är att leverera en förväntad och trygg
assistans till våra kunder.

Vad är dina förväntningar?
Vi hjälper dig hela vägen.

031-383 26 40 • www.frokenfridas.se

Påverkansarbete på Europanivå
Vårt påverkansarbete sträcker sig över regionala, nationella och internationella gränser. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För oss
är rättigheter möjligheter och därför något som bör värnas om och arbetas för att utveckla.
Detta är något vi gör på Europanivå genom en pågående
dialog med European Disability Forum (EDF) – en
paraplyorganisation på EU-nivå för alla ideella organisationer som arbetar för personer med nedsatt rörelseförmågas
rätt i samhället.

Som medlem inom DHR Region Västra Götaland har du
möjlighet att följa med på resor till Bryssel för att besöka
EU-parlamentet och EDF, för att besöka EU-parlamentariker
och skapa kontakt med representanter för frivilligorganisationer och politiker, och få veta mer om hur de olika aktörerna som värnar om funktionshindrades rättigheter arbetar.

EUROPEAN DISABILITY FORUM
En icke-statlig organisation som arbetar för att bevaka 80 miljoner européer med funktionsnedsättningars rättigheter.

VIKTIGA ARTIKLAR UR FN-KONVENTIONEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FN-konventionen stipulerar en rad viktiga artiklar om
mänskliga rättigheter som berör människor med funktionsnedsättningar. Artiklar vi strävar efter att slå vakt om och
ständigt lyfta på regional, nationell och internationell nivå.
ARTIKEL 5: JÄMLIKHET OCH ICKE-DISKRIMINERING
Alla människor är lika inför lagen och har rätt till lika skydd
och förmåner. Staterna ska förbjuda all diskriminering på
grund av funktionsnedsättning. Positiv särbehandling är inte
diskriminering.
ARTIKEL 9: TILLGÄNGLIGHET
För att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva
oberoende och fullt ut kunna delta på livets alla områden
ska staterna se till att samhället blir tillgängligt. Det handlar
bland annat om den fysiska miljön, transporter, information,
kommunikation, IT och olika tjänster.

ARTIKEL 29: DELTAGANDE I DET POLITISKA OCH
OFFENTLIGA LIVET
Staterna ska garantera att människor med funktionsnedsättning kan delta i den politiska processen på samma villkor
som andra. I samband med val ska staterna säkerställa att
valprocedurer och material är tillgängligt.
ARTIKEL 30: DELTAGANDE I KULTURLIV, REKREATION, FRITIDSVERKSAMHET OCH IDROTT
Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i
kulturlivet på lika villkor som andra. Lokaler, material och
aktiviteter ska vara tillgängliga. Det gäller också rekreation,
fritidsverksamhet och idrottsverksamhet. Människor med
funktionsnedsättning ska också få erkännande och stöd
för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland
teckenspråk och dövas kultur.
ARTIKEL 34: KOMMITTÉN FÖR RÄTTIGHETER FÖR
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
FN:s särskilda kommitté övervakar hur rättigheterna i konventionen efterlevs. Två år efter att ett land har ratificerat
konventionen ska en rapport lämnas. Därefter vart fjärde år.

En plats att trivas på.
Har du inte hittat din plats i livet?
Då kanske den platsen är hos oss.
www.7hassistans.se

DHR REGION VÄSTRA
GÖTALAND BESTÅR AV 25
LOKALA AVDELNINGAR
Ale, Alingsås, Borås, Falköping,
Göteborg, Hjo, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Mariestad, Mark, Mellerud,
Mölndal/Härryda, Skara, Skövde,
Sotenäs, Stenungsund, Tibro/
Karlsborg, Tidaholm, Uddevalla, Vara/
Essunga, Vårgårda,
Vänersborg, Åmål, Öckerö

Påverkansarbete på regional nivå
På regional nivå har DHR Region Västra Götaland flera råd som på olika vis arbetar för att säkra rättigheterna och förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att kunna röra sig fritt i
samhället. Vi har regionala samverkansråd gällande funktionshinderfrågor. I samband med detta har vi
skapat ett nätverk med fokus på att upprätthålla en aktiv dialog med kollektivtrafiken. Utöver detta har vi
även ett friluftsråd samt ett brukarråd med fokus på habilitering.

HJÄLPMEDEL – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR
RÖRELSEFRIHET
Personliga hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet,
rörelsefrihet och handlingskraft – varje dag.
Med individuellt utformade hjälpmedel kan vi leva ett aktivt
liv utanför hemmet och förverkliga oss själva genom möjligheten att till exempel promenera intill stranden, träffa kompisar på fiket, kanske åka och spela match eller resa i arbetet.
Att betala avgift för hjälpmedel blir som en avgiftsbeläggning för ens rörelsefrihet och det inskränker på både
ens rättigheter och människovärde.

Det är rättigheter som gör att vi kan vistas fritt i naturen.
Rättigheter öppnar upp för nya synsätt på personlig assistans och hjälpmedel.
Det i sin tur kan leda till vårt ultimata mål – att förändra
människors uppfattning av och synsätt på funktionsnedsättningar. Något som kommer att generera innovativa
lösningar på de hinder som dagens utformade samhälle
sätter upp, vilket i slutändan kommer att gagna oss alla.
Det ska vara en utmaning för arkitekter att konstruera
objekt som är tillgängliga, hållbara och användbara för
samtliga samhällets medborgare.

Nära och goda relationer, samarbete och
tillgänglighet är receptet för god personlig assistans.
När både Du och alla medarbetare på Handen
Assistans bidrar med idéer, kunskap och erfarenhet

– så blir det bra!
Lyddevägen 19A, Kinna
Kungsgatan 8, Trollhättan
Telefon 0320-12320
www.handenassistans.se

VÄSTRA GÖTALAND

Vassbottengatan 16, Vänersborg
0521-122 91

Ju närmare uppdragsgivaren besluten tas
desto bättre assistans!
Kunskap, Engagemang och Respekt
– våra ledord som genomsyrar hela
verksamheten och allt vi gör.
031-722 50 59 • 0707-813885 • info@konsensus-assistans.se
www.konsensus-assistans.se

DU ÄR VÅR UPPDRAGSGIVARE som ger oss förtroendet
att stötta dig och administrera din assistans.

0302-175 40 • larga.se • kontoret@larga.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15517 • www.jssverige.se

vastragotaland@dhr.se

