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FDUV arbetar för frihet, utveckling, delaktighet  
och valmöjligheter för alla - också för dem som  
behöver stöd i vardagen. Kom med och arbeta  
för ett rättvisare samhälle.
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VäRDeGRUnD

FDUV:s verksamhet styrs av en värdegrund  
som uttrycks på följande sätt: 

Alla människors lika värde
•	 Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet  

att påverka sina liv och sin vardag.
•	 Alla ska ha rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
•	 Alla ska bemötas av förståelse och respekt  

för personlig integritet, på sitt eget modersmål.
•	 Samhället har det yttersta ansvaret för att  

varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.
•	 Alla ska ha rätt till god och allsidig utveckling.

Trovärdigt förbund
•	 FDUV ska stå för en praktisk uppdaterad sakkunskap  

om utvecklingsstörning och om andra inlärningssvårigheter.
•	 FDUV ska ha kännedom om verksamhetsformer  

som leder till god livskvalitet.

Intressebevakning
•	 Personer med utvecklingsstörning och  

andra inlärningssvårigheter hörs och syns i samhället.
•	 Personer med utvecklingsstörning, anhöriga och närstående  

blir hörda och noteras.
•	 FDUV arbetar för att öka sina medlemmars livskvalitet genom att 

bevaka funktionshinderpolitik, aktuell lagstiftning och forskning.
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InLeDnInG

FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för 
svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras  
närstående. FDUV arbetar också för personer med inlärnings- och 
kommunikationssvårigheter.

Under de närmaste tre åren vill FDUV lyfta fram betydelsen av kvalitet i tjänster som 
personer med utvecklingsstörning erbjuds. FDUV vill särskilt betona trygghet, trivsel 
och ett bättre ekonomiskt skydd för personer med utvecklingsstörning. FDUV vill 
också lyfta fram betydelsen av alternativ kommunikation, varje människa har rätt 
att förstå och bli förstådd i sin omgivning. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat 
och goda datakunskaper förutsätts. 

FDUV:s mål är att personer med utvecklingsstörning ska få påverka sitt eget liv och 
bestämma över frågor som berör dem i den utsträckning det är möjligt. För att detta 
ska kunna förverkligas behövs anpassad information både lättläst information och 
stöd i alternativ kommunikation. 

Fortfarande har det varit svårt för våra familjer att få relevant information då det 
har fötts ett barn med utvecklingsstörning i familjen. Under kommande år kommer 
FDUV därför att producera nytt material kring första informationen och utbilda nya 
familjestödjare som kan informera familjer om den service och det stöd som finns 
på lokal nivå.

För att uppnå en god vardagsmiljö för personer med utvecklingsstörning kommer 
förbundet att betona vikten av fortbildning för personal och tillräcklig tillgång till 
personal i både boenden och daglig verksamhet. 

En stor förändring inom specialomsorgen är avvecklingen av institutioner. Vår 
regering har förbundit sig till att alla permanenta institutionsplatser i Finland ska 
läggas ner före år 2020. Det förutsätter en stark utveckling av boendetjänster och 
kräver en utveckling av stödet i närsamhället. 
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Också stödet kring sysselsättning, lönearbete och daglig verksamhet kommer att 
utvecklas och förnyas under den här perioden. 

EU har förnyat sitt direktiv om lagen om offentlig upphandling av tjänster. Finland 
kommer att ompröva den nationella tolkningen av lagen under år 2015. En viktig 
fråga för FDUV är att utveckla personlig assistans så att assistansen i högre grad och 
bättre betjänar personer med utvecklingsstörning. FDUV följer med stort intresse 
hur den nationella strategin för specialundervisningen, som nu tillämpas i våra 
kommuner, kommer att fungera i praktiken. 

FDUV vill påverka att ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning slutförs och att konventionen träder i kraft. Lika viktigt är 
uppföljningen av VAMPO – det nationella handikappolitiska programmet. För FDUV 
är det angeläget att följa och bevaka att programmet genomförs, särskilt i kommu-
nerna.

Inom de närmast åren kommer följande lagstiftning att förnyas: 

•	 Sociallagstiftningen.
•	 Förstärkt självbestämmanderätt/lagstiftning kring begränsningsåtgärder.
•	 Förnyelse av funktionshinderlagstiftningen, sammanslagningen av  
 specialomsorgslagen och handikappservicelagen.
•	 Utveckling av systemet med personlig assistans och andra liknande stödformer.
•	 Förnyelse av lagstiftningen kring offentlig upphandling (nya EU-direktiv och  
 den nationella tolkningen av denna).
•	 Uppföljning av tillämpningen av hälso- och sjukvårdlagstiftningen.
•	 Jämlikhetslagstiftningen.
•	 TEOS; en arbetsgrupp som utreder behoven av att revidera lagstiftningen och  
 servicesystemet som stöder arbetslivsdelaktighet inom socialvården.
•	 SOTE, lag om ordnande av social- och hälsovården.
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PÅVeRkAnsARbete

En av de viktigaste uppgifterna för FDUV är att bevaka sina medlemmars intressen. 
Påverkansarbetet sker i dag på många olika plan. För FDUV är att det särskilt viktigt 
att informera medlemmarna om ändringar inom lagstiftningen och förklara vad de 
betyder för den enskilda medlemmen i praktiken. 

Under de kommande tre åren införs den förnyade lagstiftningen och FDUV:s uppgift blir att introdu-
cera den på fältet och förklara vilka konsekvenser lagändringarna för med sig. För att bättre kunna 
genomföra detta kommer FDUV att omvandla en av förbundets tjänster till en socialarbetartjänst. 
Socialarbetarens huvudsakliga uppgift blir att informera medlemmarna om ändringar i lagstiftning-
en och servicen på ett lättfattligt sätt. Inom ramen för påverkansarbetet arrangeras seminarier och 
föreläsningar om aktuella frågor som berör omsorgsverksamhet.

Påverkansarbete innebär också att förbundet aktivt syns och hörs i olika medier, att förbundet visar 
på goda modeller och lyfter fram personer med utvecklingsstörning. FDUV fortsätter arbetet inom de 
sociala medierna och målet är att samarbeta ännu mer med föreningen Steg för Steg för att synliggöra 
personer med utvecklingsstörning och deras vardag och behov. FDUV:s mål är att arbeta på många 
olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. För att det ska lyckas behöver förbundet samarbeta mer 
med medlemsföreningarna kring påverkansarbete.

Förbundet bildar ett nytt etiskt forum, som har en bredare bas och fler medlemmar än det tidigare 
forumet. Forumets uppgift är att lyfta fram etiskt och moraliskt viktiga frågor. 

FDUV samarbetar aktivt med de finska systerorganisationerna, deltar i Handikappforum och följer 
social- och hälsovårdsorganisationernas arbete via SOSTE. FDUV samarbetar aktivt med SAMS – 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder. FDUV arrangerar seminarier som berör specialomsorgen 
och har ett nära samarbete med de juridiska ombuden på SAMS. 

DUV-medlemmar får gärna informera förbundets anställda om missförhållanden, påtala behov av 
tjänster och kontakta förbundet då det finns behov av stöd i de olika regionerna. En särskild arbets-
grupp kring intressebevakning arbetar för att lyfta fram de frågor som är viktiga för våra medlemmar.  
I arbetsgruppen finns representanter för olika föreningar.
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För FDUV är det viktigt att servicen i framtiden är skräddarsydd och att det finns olika stödformer att 
välja mellan. Viktiga stödformer som bör utvecklas är personlig assistans, personlig budgetering och 
lättare stödformer som coachning och stödpersonsverksamhet. 

synLIGhet Och kOMMUnIkAtIOn

Målet med kommunikationen är att synliggöra personer med utvecklingsstörning, 
deras vardag och behov och att berätta om FDUV:s verksamhet. Huvudmålet under 
den kommande treårsperioden är att utöka mängden lättläst information i all 
kommunikation.

Förbundets ställning som intresseorganisation kräver en målmedveten informationsspridning 
och profilering via olika kommunikationskanaler, som direkt kommunikation med målgrupperna, 
webbkommunikation genom webbplatsen, Facebooksidan och Twitter-kanalen samt kommunikation 
genom trycksaker. 

Under den kommande treårsperioden görs en kommunikationsstrategi som ger kommunikatio-
nen målmedvetenhet och tydlighet och som stöder att målprogrammet genomförs. En plan för hur 
kommunikationen sköts i krissituationer utarbetas.

FDUV:s tidskrift Gula Pressen, som ges ut fyra gånger om året, är den viktigaste kanalen till våra 
medlemmar när igen webbplatsen och sociala medierna når både medlemmar och icke medlemmar. 
FDUV behöver fortfarande ge ut sin tidskrift i pappersversion, många av våra medlemmar har inte 
tillgång till webben. En läsarundersökning görs för att utreda i vilken riktning tidskriften behöver 
utvecklas så att den ännu bättre motsvarar läsarnas behov. 

Förbundets interna information har utvecklats under de senaste åren, men utmaningen för nästa 
period är att levandegöra alla dokument såsom förvaltningssed, personalhandbok, ekonomistad-
ga och processbeskrivningar. Den interna informationen bör uppdateras hela tiden och ständigt 
omprövas av personalen.

Förbundet informerar kontinuerligt om aktuell lagstiftning och om förändringar i tjänster och service. 
Detta sker via månadsbrev, som sänds främst till föreningarnas styrelsemedlemmar, och via nyhets-
brev som vid behov kan beställas. Information sprids också via webben och sociala medier. 
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FöRVALtnInG Och ekOnOMI

Förbundets förvaltning sköts främst av ekonomichefen, administrati-
va planeraren och verksamhetsledaren. Förvaltningens uppgift är att 
stödja FDUV:s verksamhet i sin helhet och att främja genomförandet 
av organisationens målprogram. 

Ekonomifunktionerna sköts med it-baserade program. Adressregistret fungerar 
för både ekonomifunktionen och kurs- och föreningsverksamheten. Under den 
kommande treårsperioden utvecklas arbetet med e-fakturor och intern elektro-
nisk fakturakontroll vidare. Målet är att bygga ett it-baserat systemet för hantering 
av evenemang ända från anmälan till fakturering. Förbundet har utarbetat ett 
medlemsregister som också används av de flesta föreningarna i förbundet.

FDUVS personal uppgår i dag till 24 personer, 6 stationerade i Vasa och 18 i Helsing-
fors. Antal årsverken är 23 år 2015. Om FDUV får stöd från RAY för nya projekt 
kommer förbundets personalantal att vara konstant, om bidrag inte fås, kommer 
personalantalet att minska.

FDUV har ett verksamhetscenter vid Nordenskiöldsgatan 18 A i Helsingfors. 
Förbundet hyr ut lokaler till Invalidförbundet, SAMS – Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder, DUV i Mellersta Nyland och Steg för Steg. Förbundets kansli i Vasa 
på Handelsesplanaden 20 A är en hyreslokal. Under den kommande treårsperioden 
söker förbundet en ny verksamhetslokal i centrum av Vasa. Förbundet äger fortfa-
rande en del av de tidigare verksamhetslokalerna på Tölögatan 27 A. Förbundet hyr 
ut lokalerna till Scriptio Oy.



9

FöRbUnD–FöRenInG

Förbundets uppgift är att stärka föreningarna, stödja dem i deras 
arbete, arrangera träffar där förbund och förening möts. Detta kan 
ske kontinuerligt enligt ett årligen återkommande schema där man 
tillsammans med föreningarna fastställer framtida arrangemang och 
träffar. 

Tillsammans med föreningarna kommer FDUV att informera kommunerna om 
medlemmarnas rättigheter och behov. För att stärka samarbetet mellan förbund 
och förening har FDUV anställt en halvtids föreningskoordinator i Österbotten. I 
södra Finland ansvarar fritidskoordinatorn för kontakten till föreningarna. 

Förbundet stöder de flesta föreningar med ett verksamhetsbidrag och ett fritids-
bidrag, detta utgående från ett avtal förbundet har med varje förening. Under 
den kommande treårsperioden önskar förbundet förnya och precisera avtalen 
med föreningarna. Förbundet har frångått det tidigare andelssystemet och därför 
behöver avtalen med föreningarna uppdateras.

För år 2015 arrangeras regionala DUV-dagar, en i södra Finland och en i Österbotten. 
För år 2016 arrangeras gemensamma DUV-dagar för alla föreningar i Tammerfors. År 
2017 arrangeras förbundskongress, då arrangeras inga DUV-dagar.

Föreningarna får stöd i att ha egna webbsidor och stöd med andra administrativa 
uppdrag vid behov. Genom att stödja det lokala förenings- och styrelsearbetet kan 
förbundets personal bidra när det till exempel gäller föreningarnas kontakter till 
kommunerna och stöd när det gäller finansiering.
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FRItIDs- Och LäGeRVeRksAMhet

Fritids- och lägerverksamhetens främsta mål är att arrangera  
lägerverksamhet och stödja föreningarna i deras fritidsverksamhet. 
Förbundet samarbetar aktivt med föreningarna när det gäller läger- 
och fritidsverksamhet, särskilt stöds föreningarna i samarbetet med 
kommuner. 

FDUV erbjuder både fritids- och lägerledarutbildning. Målet är att kunna erbjuda 
våra lägerdeltagare mer skräddarsydda lösningar och läger med olika teman. Läger-
deltagarna anhåller om stöd för deltagande i läger av sin egen kommun, förbundet 
hjälper och stöder vid behov. 

Lägerverksamhetens främsta mål är semester med meningsfulla aktiviteter, vila och 
avkoppling, träning i att vara borta hemifrån, avlastning för föräldrar, gemenskap, 
nya upplevelser, nya kontakter och gamla vänner. FDUV vill också i fortsättningen 
stödja personer som deltar i annan fritids- och lägerverksamhet. Fritidsverksam- 
hetens främsta mål är att kunna erbjuda fritidsaktiviteter som är anpassade för 
personer med utvecklingsstörning. Nytt för perioden är att arrangera skräddarsydda 
läger för personer med stort stödbehov och autism.

Militärläger, som planerats tillsammans med Försvarsutbildningsföreningen, är 
en annan form av läger som varit mycket populära. FDUV kommer att fortsätta 
arrangera militärläger i både södra Finland och Österbotten. Förbundet stöder 
lokala idrottsdagar som arrangeras av medlemsföreningarna vart annat år.
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FAMILjeARbete

FDUV arrangerar kurser och möten främst för familjer med barn och 
vuxna med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. 
Vi erbjuder också kurser för skol- och daghemspersonal och övriga 
grupper som ger service till eller kommer i kontakt med nämnda 
personer. 

Seminarier och kurser arrangeras delvis i samarbete med andra organisationer. 
Kurserna finansieras med deltagaravgifter och med stöd från RAY och finlands-
svenska fonder. Ett samarbete med Semesterförbundet gör det möjligt för 
förbundet att erbjuda familjer med barn som har utvecklingsstörning och vuxna 
personer med utvecklingsstörning semesterveckor.

Kursverksamheten sker mycket via olika projekt, under den kommande treårsperio-
den anhåller FDUV om ett löpande bidrag från RAY för skräddarsytt boende i vilken 
planeras utbildning för både familjer och personal inom området. Andra projekt 
som påverkar familjearbetet är utbildning av familjestödjare i de olika regionerna 
och utarbetande av material kring första informationen. Dessutom kommer FDUV 
att anhålla om medel från RAY för stöd och kurser för familjer med barn som har 
utvecklingsstörning.
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LäRUM (Och LäRUM-FöRLAGet)

Lärums viktigaste uppgifter är att garantera finlandssvenska elever 
med behov av stöd det bästa möjliga undervisningsmaterialet. Det 
uppnås genom att Lärum fortsätter att bevaka material som erbjuds i 
Sverige och förmedla materialet även i Finland. 

Detta sker också genom att Lärum fortsätter producera specifika finlandssvenska 
läromedel med stöd från finlandssvenska fonder och Utbildningsstyrelsen. 
Dessutom samarbetar Lärum med Kehitysvammaliittos läromedelscentral Opike 
och översätter eller samproducerar läromedel och lättläst litteratur. Lärum utvecklar 
och producerar material på lättläst för it-användare, digitala läromedel är något som 
utvecklas hela tiden. 

Lärum ger personlig handledning i så hög utsträckning som möjligt vad gäller 
metod och material. Den tekniska utvecklingen har också gjort att både lärare och 
elever behöver information och stöd kring olika alternativa lärverktyg. Under den 
kommande perioden erbjuder Lärum kurser särskilt för vuxna. Lärum kommer att 
anhålla om medel från finlandssvenska fonder för att utveckla digitala läromedel 
och nya läromedel för högstadiet med utnyttjande av tidsenlig teknik.

För att sprida information om olika läromedel och om lättläst material kommer 
Lärum fortsättningsvis att delta i mässor (Educa, bokmässor), ta emot enskilda och 
grupper i läromedelsutställningarna i Vasa och Helsingfors och arrangera årliga 
läromedelsrundor till finlandssvenska skolor. 

Ett viktigt marknadsföringsverktyg har varit och kommer fortsättningsvis att vara 
den årliga produktkatalogen. Webbshopen som har förnyats 2012 utvecklas vidare 
så att den fungerar praktiskt enligt tidens krav. 
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LL-centeR

LL-Centers huvudsakliga uppgift är att producera lättläst material och 
att sprida information och kunskap om lättläst. Behovet av lättläst 
ökar både inom förbundet och i samhället överlag. 

Kurser i att skriva lättläst hålls varje år för alla som är intresserade av lättläst. En viktig 
målgrupp, förutom de som själva behöver lättläst, är offentliga och tredje sektorns 
informatörer och innehållsproducenter. I framtiden bör offentliga sektorn producera 
mera lättläst information för att nå alla grupper i samhället. 

LL-Bladets utgivning har minskat med två nummer per år, däremot erbjuds mera 
material på webben. Samarbetet med nätverket Svenska nu fortsätter, så att 
tidningen marknadsförs till finska skolor och bekostas av projektet. 

Förbundet fortsätter sitt arbete med läsombudsverksamheten. Den har spridits via 
två RAY-finansierade projekt och under den kommande treårsperioden anhåller 
förbundet om ett löpande bidrag för verksamheten. Verksamheten sprider kunskap 
och information om lättläst, både till människor inom äldre- och handikappomsor-
gen och till bibliotek på de orter som berörs av verksamheten. Samarbetet med 
biblioteken på finlandssvenska och tvåspråkiga orter utvecklas och Lärum-förlagets 
böcker presenteras aktivare för biblioteken. Läsombudsverksamheten sprids också 
till frivilliga högläsare runtom i Svenskfinland. 

Förbundet är medlem i Papunets ledningsgrupp. Papunet är en webbportal om 
alternativ kommunikation och samspel. FDUV har aktivt engagerat sig i utveckling-
en av Papunets svenska sidor.
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PROjekt- Och UtVeckLInGsVeRksAMhet

Förbundets främsta mål med projekt- och utvecklingsverksamheten 
är att utveckla service och tjänster och att erbjuda nytänkande inom 
specialomsorgen och specialpedagogiken. 

Förbundet kommer under de tre närmaste åren att göra en större satsning när det 
gäller boendetjänster och stöd i närsamhället. Tanken är att i första hand bereda och 
stödja familjer med vuxna familjemedlemmar i behov av boendetjänster. Under den 
kommande treårsperioden kommer FDUV att anhålla om fortsatt stöd från RAY för 
boendeförberedelse. Stödet skulle omfatta tjänster till hela Svenskfinland. Under 
den kommande perioden kommer förbundet också att utreda behoven av boende-
tjänster i Svenskfinland.

Nya aktuella projekt är ett projekt kring första informationen, ett utbildningsprojekt 
för blivande familjestödjare och ett projekt kring stöd för familjer som har barn med 
utvecklingsstörning. 

Inom både Lärum och LL-Center har två nya projekt fortgått under åren 2012–2014, 
ett läsombudsprojekt där man stimulerar människor till läsning via läsgrupper och 
ett projekt där man utvecklar lättlästa instruktioner för it-användare. Under följande 
period kommer FDUV att anhålla om ett löpande bidrag från RAY för läsom-
budsverksamheten så den kan fortgå och etableras i hela Svenskfinland. De lättlästa 
instruktionerna för it-användare har varit ett framgångsrikt koncept och därför 
kommer FDUV att anhålla om en förlängning av projektet från RAY.

Inom ramen för Lärums verksamhet anhåller vi om medel från finlandssvenska 
fonder för att utveckla digitala läromedel och nya anpassade läromedel för  
högstadiet.
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InteRnAtIOneLLt ARbete

FDUV bedriver ett projekt i samarbete med FIDIDA kring självbestäm-
mande för personer med utvecklingsstörning och deras familjer i 
Kenya. Grundidén med projektet är att stärka anhöriga och personer 
med utvecklingsstörning i sin egen roll, så att de bättre kan bevaka 
sina intressen och påverka sin egen situation. 

Förbundets samarbetspartner KAIH (Kenya Association for the Intellectually Handi-
capped) i Kenya är en organisation i utveckling som är mottaglig för dessa idéer. 
KAIH har redan nu ett välutvecklat nätverk både i Nairobi och på landsbygden i 
Kenya.

Genom sitt medlemskap i Nordiska Samarbetsrådet (NSR) vill FDUV medverka 
till en bättre bevakning av medborgarverksamhet och övriga samhällsfrågor 
gällande personer med utvecklingsstörning i de statliga samnordiska organen, 
särskilt Nordens Välfärdscenter. FDUV är medlem i både Inclusion International och 
Inclusion Europe – båda är organisationer för personer med utvecklingsstörning och 
deras anhöriga. FDUV har delat medlemskap med Kehitysvammaisten Tukiliitto.
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Nordenskiöldsgatan 18 A  
00250 HELSINGFORS
TFN: (09) 434 23 60

fduv@fduv.fi

Handelsesplanaden 20 A  
65100 VASA

Tfn: (06) 319 56 50
fduv.vasa@fduv.fi

www.fduv.fi   |   www.larum.fi  |  www.ll-center.fi
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