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Det här är FDUV:s strategi för åren 2018–2020. 

Vår strategi berättar vad vi vill göra,  

till exempel vad vi vill ändra i samhället,  

och hur vi ska bära oss åt för att göra det.  

 

 – alltså varför vi finns till  

FDUV arbetar för att personer med  

intellektuell funktionsnedsättning 

ska ha ett lika gott liv som andra människor.  

 

Personer som har intellektuell funktionsnedsättning  

kan behöva mer tid att förstå,  

lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. 

 – alltså vad vi tycker är viktigt 

Alla människor är olika, 

men alla är lika mycket värda.  

FDUV tycker det är viktigt att alla människor: 

• får påverka hur de lever 

• får ha ett gott liv 

• får bli förstådda och respekterade på sitt eget modersmål 

• får utvecklas på olika sätt.  

FDUV tycker att samhället, till exempel myndigheter och politiker, 

har ansvar för att alla får det stöd de behöver.  
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 – alltså för vem vi jobbar  

FDUV jobbar för: 

1. Svenskspråkiga personer  

med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. 

2. Anhöriga till personer  

med intellektuell funktionsnedsättning. 

3. Personal som jobbar med  

personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

4. Andra personer som kan ha nytta av det FDUV gör. 

– alltså vad vi drömmer om  

FDUV drömmer om: 

1. Att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga  

får sin röst hörd och får delta i samhället. 

2. Att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga  

får den service och det stöd de behöver.   

3. Att personer med intellektuell funktionsnedsättning  

får ha hobbyer och få göra sådant de tycker om. 

4. En god kontakt och ett bra samarbete mellan våra målgrupper,  

föreningarna och FDUV. 

5. Att vara ett känt och modernt förbund.  

Vi vill visa hur arbetet för personer med funktionsnedsättning 

borde utvecklas.  

 

Det som händer eller ändras i samhället  

påverkar också FDUV och vårt arbete.  

Sådant som kan påverka vårt arbete är till exempel nya lagar  

och att datorer och internet blir viktigare i samhället.  
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 – alltså vad vi ska göra och hur vi ska göra det  

 

1. Det här gör FDUV för att  

personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga  

ska få sin röst hörd och delta i samhället: 

• Vi följer med och försöker påverka politik, lagar och forskning, 

för att personer med intellektuell funktionsnedsättning  

ska ha ett gott liv. 

• Vi sprider kunskap om intellektuell funktionsnedsättning  

till myndigheter, beslutsfattare och allmänheten.  

• Vi arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning  

ska få rätt stöd.  

• Vi kontaktar myndigheter  

och påminner dem om deras ansvar för att  

personer med intellektuell funktionsnedsättning får rätt stöd.  

 

2. Det här gör FDUV för att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga  

ska få den service och det stöd de behöver:  

• Vi stöder personer med intellektuell funktionsnedsättning  

så att de ska få bestämma mera om sitt liv  

genom att ge information på rätt sätt och ordna utbildning.  

• Vi ordnar familjekurser, träffar och annat stöd  

för hela familjen kring personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

• LL-Center ger råd och information om lättläst 

och ordnar kurser om lättläst.  

LL-Center utbildar också läsombud  

och berättar varför lättläst och högläsning är viktigt 

för personer med lässvårigheter.  

• Lärum säljer och gör böcker som är lättare att förstå  

och ger råd till lärare om hur de ska hjälpa elever som behöver extra stöd. 
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3. Det här gör FDUV för att  

personer med intellektuell funktionsnedsättning  

ska kunna ha hobbyer och få göra sådant de tycker om: 

• Vi erbjuder olika läger för barn, unga och vuxna med olika behov av stöd 

och stöder andra organisationer som vill ordna liknande läger.  

• Vi arbetar för att göra lägren bättre och billigare  

så att alla ska kunna delta i lägren.  

• Vi samarbetar med DUV-föreningarna  

och stöder dem att ordna fritidsverksamhet,  

till exempel klubbar och träffar.    

 

4. Det här gör FDUV för  

en god kontakt och ett bra samarbete 

 mellan våra målgrupper, föreningarna och FDUV: 

• Vi lyssnar på målgrupperna och föreningarna,  

vi tar reda på vad målgrupperna behöver  

och planerar vår verksamhet enligt det.   

• Vi ordnar så att personer med intellektuell funktionsnedsättning,  

deras anhöriga och personal kan mötas.  

• Vi uppmuntrar föreningarna att på olika sätt nå  

personer med intellektuell funktionsnedsättning,  

deras anhöriga och personal 

och få dem med i verksamheten. 

• Vi håller kontakt med föreningarna  

om stöd, verksamhet och påverkan.  

• Vi samarbetar med föreningarna kring stödet till familjerna. 

 

5. Det här gör FDUV för att bli känt och modernt  

och visa hur arbetet för personer med funktionsnedsättning  

borde utvecklas: 

• Vi vet mycket om hur man kan öka livskvaliteten, 

alltså göra livet bättre för människor som hör till våra målgrupper. 

• Vi har kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar. 

• För att få våra röster hörda  

samarbetar vi med andra organisationer,  

också med finskspråkiga organisationer.  
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• Vi deltar i nordiskt och internationellt samarbete  

för att följa med hur man jobbar för  

personer med funktionsnedsättning i andra länder.  

• Vi försöker informera på ett sådant sätt att alla förstår 

och så att vi når rätt personer. 

• Vi utvecklar vårt sätt att arbeta på våra kontor om det behövs. 


