För delaktighet
och tillgänglighet
– mot fördomar och diskriminering

FUB – för dig, för mig, för oss

I

snart 70 år har FUB kämpat för allas rätt att vara med i samhället och få stöd på
sina egna villkor. Idag är vi 25 000 medlemmar, och har 150 lokalföreningar över
hela Sverige samt 20 länsförbund.

– I lokalföreningarna görs ett fantastiskt arbete, säger förbundsordförande Anders Lago. Vi
driver lokalt påverkansarbete, opinionsbildning och samverkan med kommunerna enligt Lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Minst lika viktigt är de personliga kontakter som byggs i lokalföreningarna. Här kan medlemmar
i olika livssituationer träffa kompisar och få stöd av varandra. Och lokalföreningarna ordnar en
bredd av olika fritidsaktiviteter, studiecirklar, dans, idrott och mycket annat.
– Att träffa andra och lära sig mer kan verkligen göra skillnad, säger Anders Lago.

ANNONS

Mitt liv! - Mina möjligheter!
Sök till Baslinjen!
En utbildning med habiliterande inriktning med mål att klara eget boende.
Läs mer på mfhs.se/baslinjen-allman-kurs/
E-post: info@mfhs.se

Tillsammans
är vi starka!

F

UB jobbar hårt för ett samhälle för
alla, där personer med intellektuell
funktionsnedsättning (IF) och deras
familjer har goda levnadsvillkor. Men vi behöver också din hjälp. Ju fler vi är desto mer
kan vi påverka!

Ditt medlemskap innebär bland annat att vi kan
fortsätta att arbeta för att bevara och stärka
LSS. Vi kan också aktivt jobba för att påverka
utvecklingen inom andra viktiga områden, som
till exempel skola och utbildning, hälsa och
ekonomi.
Samtidigt får du mycket tillbaka av ditt medlemskap. Du kan delta i lokala FUB-aktiviteter samt
föreläsningar, seminarier och studiecirklar som
FUB arrangerar. I brevlådan får du medlemstidningen Unik och du har möjlighet att teckna
förmånliga försäkringar.
Dessutom blir du en del av härlig gemenskap
med andra som också tror på alla människors
lika värde.

Bli medlem redan idag!
www.fub.se/bli-medlem
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Teaterfolk Värnamo Folkhögskola
www.rjl.se/Varnamofolkhogskola

Vårt mål
– rätten till ett
gott liv

E

n viktig utgångspunkt för FUB:s arbete är FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Med den
som grund har vi satt upp ett antal mål, som genomsyrar allt vi gör.

FUB jobbar för att personer med IF ska ha inflytande över sina egna liv, vara fullt delaktiga
i samhället och jämlika med andra. Samhället ska vara tillgängligt för alla och attityderna
gentemot personer med IF ska vara positiva. Personer med IF ska inte bli utsatta för våld,
övergrepp eller diskriminering. Lagar som skyddar och tillvaratar den enskildes rätt ska följas. Personer med IF, och deras anhöriga, ska ha bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, och
ekonomisk trygghet under hela livet.
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DEN LILLA SKOLAN SOM HAR ALLT!
Kom och hälsa på oss i Skara!
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• Fordonsvård och godshantering
• Estetiska verksamheter
Musik, dans, teater och film/foto

GYMNASIESÄRSKOLA

Ett aktivt
påverkansarbete

B

arn, unga och vuxna med IF har rätt till stöd för att kunna leva ett liv som
andra. Men LSS tillämpas ofta inte enligt lagstiftarens intentioner om goda
levnadsvillkor, vilket skapar en tuff livssituation för både enskilda personer
med IF, föräldrar, syskon och hela familjer. För att ändra på detta fungerar FUB som
en stark röst.
Vi bedriver ett intressepolitiskt påverkansarbete för att kunna vara med innan viktiga beslut
tas som gäller personer med IF.
På nationell nivå medverkar riksförbundet i den offentliga debatten, tar fram riktade skrivelser till myndigheter, svarar på remisser, uppvaktar beslutsfattare och deltar i ett flertal olika
referensgrupper hos myndigheter.
FUB:s lokalföreningar och länsförbund står för samverkan enligt LSS och bidrar med kunskap
på kommunal och regional nivå.

ANNONS

Välj frihet och funktion
i vardagen!
Hos oss får ditt barn skoldagar fyllda av glädje, rörelse och
utveckling genom vår Konduktiva Pedagogik! Med stöd av
digitala hjälpmedel och alternativa kommunikationssätt
ger vi ditt barn de bästa förutsättningarna för personlig
utveckling utefter läroplanens alla delar.
Välkommen till våra grund- och gymnasiesärskolor i
Göteborg, Malmö och Solna.
Läs mer om oss, vårt arbete för allas lika värde och om den
Konduktiva Pedagogiken på movewalk.se

Vi sprider
värdefull kunskap

E

n av FUB:s främsta uppgifter är att vi delar med oss av vår sakkunskap och
våra erfarenheter, både till omvärlden och inom FUB.

För att beslutsfattare ska kunna ta välgrundade beslut gällande personer med IF är det
helt avgörande att de har tillräcklig kunskap. Vad innebär mänskliga rättigheter för en person
med IF? Hur säkerställer samhället att dessa efterlevs? Genom media och i våra egna kanaler
sprider vi information och bidrar till att göra personer med IF synliga.
Minst lika viktigt är att våra egna medlemmar som har IF, och anhöriga, förstår vad mänskliga
rättigheter innebär konkret i ens eget liv. Därför anordnar vi utbildningar, konferenser och
webbinarier med aktuella och intressanta teman. Vi skapar också mötesplatser, där erfarenheter kan utbytas.
Ju mer kunskap vi har, desto bättre möjligheter har vi att hävda våra rättigheter.
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KURS- & REKREATIONSGÅRD TVÅ MIL NORR OM UPPSALA

Kurs- och rekreationsgård två mil norr om Uppsala

REKREATIONSVECKOR FÖR VUXNA | LÄGER FÖR BARN & UNGDOMAR
UPPLEVELSETRÄDGÅRD
| AKTIVITETSDAGAR
Rekreationsveckor
för vuxna – Läger
för barn och ungdom –

Upplevelseträdgård
Aktivitetsdagar
Aktiviteter för
alla men särskilt för –
dig
som tillhör LSS personkrets

Aktivieteter för alla men särskilt för dig som tillhör Lss personkrets
VÄLKOMMEN ATT BOKA DINA DAGAR!

www.tallkrogen-fub.se tel 018-370302 info@tallkrogen-fub.se

www.tallkrogen-fub.se | 018-37 03 02 | info@tallkrogen-fub.se

Välkommen att boka dina dagar!

Fokus på

mänskliga rättigheter

”

Genom att utgå från de globala målen i
Agenda 2030 placerar vi FUB:s arbete
i ett större sammanhang, där vi med
gemensamma krafter kan göra skillnad
för mänskliga rättigheter.
Christina Heilborn

R

iksförbundet FUB:s arbete bygger på
Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling.

– Vi har valt ut åtta av de globala målen som är
särskilt viktiga för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och deras familjer, säger
Christina Heilborn, förbundssekreterare. Eftersom regeringen och kommunerna, som ger stöd
till personer med IF via LSS, också jobbar efter
Agenda 2030, är de globala målen ett viktigt verktyg för oss.
Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig
rättighet att fungera i samhällslivets alla delar
på lika villkor, om att alla människor fullt ut ska
kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Höghammargymnasiet är en gymnasiesärskola i
Bollnäs, med både nationella och individuellt program.
Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt för att du som elev ska må bra. Här kan du
kombinera dina studier med extra idrott genom vårt
populära idrottsgymnasium, där vi bland annat har
Riksidrottsgymnasium inom friidrott.
Skolan har även LSS-boende och välkomnar elever från
hela landet. Våra lärare och övriga personal jobbar för
att du ska utveckla dig, efter dina förutsättningar, till
en kompetent och självständig människa på väg ut i
vuxenlivet.
Läs mer om skolan på hoghammar.se

Utvecklas
tillsammans med oss!

Fitness Assistant är en ny och unik satsning där
vi kommer att utbilda och certifiera personer med
intellektuell funktionsvariation som assisterande
personliga tränare, enligt internationell standard.
En Fitness Assistant medverkar till att ge andra en så
hygienisk, säker och välkomnande träningsmiljö som möjligt. Utbilda dig och bli en källa
till information och uppmuntran!
Läs mer om utbildningen och projektet på
hufb.se/fitnessassistant

www.fub.se/bli-medlem
@fub_se
@fub_se

08-508 866 00
fub@fub.se
www.fub.se

Bli medlem

@fubtv

Mellan 15 och 30 år?
Kolla in vårt nätverk
för unga!
www.ungifub.se
ANNONS

• 19789 • www.jssverige.se

Riksförbundet FUB
Box 1181
171 23 Solna

@riksforbundet.fub

• Concept:

Kontakta oss

