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 – varför vi finns till / vår grunduppgift i samhället 

 FDUV arbetar för ett gott liv på jämlika villkor för svenskspråkiga personer med 

utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning i Finland.  

 – vilken värdegrund vårt arbete bygger på 

Alla människor är lika värda. Alla är unika. 

 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 med förståelse och respekt för personlig integritet, på sitt eget 

modersmål. 

 Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd hen 

behöver. 

 Alla ska ha rätt till god och allsidig utveckling. 

 – för vem vi jobbar  

1. Svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 

funktionsnedsättning i Finland (barn, unga, vuxna och seniorer). 

2. Anhöriga och närstående till målgruppen. 

3. Personal som jobbar med målgruppen. 

4. Andra personer som kan dra nytta av den service vi erbjuder. 

Till vår målgrupp hör allt från personer med flera funktionsnedsättningar samtidigt och stort 

stödbehov, till personer med läs- och skrivsvårigheter och ett mindre stödbehov. För alla 

dessa är ändå stödet nödvändigt för att de ska kunna ha ett gott liv på jämlika grunder. Vårt 

uppdrag definieras av det behov av stöd personer har, inte av diagnoser. 

 

– vår framtidsutsikt / ”dröm”  

 Vår målgrupp och deras anhöriga får sin röst hörd och är delaktiga i samhället. 

 Vår målgrupp och deras anhöriga får relevant service och stöd av god kvalitet. 

 Vår målgrupp har en mångsidig och berikande fritid. 

 Vi har en god kontakt och ett fruktbart samarbete mellan målgrupperna, 

föreningarna och förbundet. 

 Vi är en känd människorättsaktör och ett modernt förbund som går i bräschen 

för utvecklingen inom funktionshinderområdet. 
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Synen på funktionsnedsättning förändras 

Människor med intellektuell eller annan funktionsnedsättning ses inte längre som personer 

som saknar resurser utan anses vara fullvärdiga medborgare med jämlika rättigheter som 

andra. Detta synsätt har stöd i finländsk lagstiftning och även FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning stöder deras rätt att leva ett så 

självständigt liv som möjligt. 

Lagstiftningen och tjänsterna står inför stora reformer 

Stora förändringar inom social- och hälsovården utmanar förbundet och föreningarna till ett 

aktivt påverkansarbete. Förändringarna och det allmänna språkklimatet kan äventyra rätten 

till service på svenska. 

Intresset för traditionellt föreningsliv förändras 

Att delta i föreningar är inte längre någon självklarhet. Däremot vill många människor 

engagera sig, men gärna en kortare tid och under ett särskilt tema utan byråkrati. 

Kommunikationskanalerna blir fler och allt mer digitala 

Samtidigt som det gäller att hänga med i samhällsutvecklingen måste den primära 

målgruppens behov av information tillgodoses. Digitalisering innebär också möjligheter. 

 

 – hur vi når vår vision 

Personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga får sin röst hörd och är delaktiga i 

samhället. 

 Vi arbetar för att öka målgruppens livskvalitet genom att bevaka 

funktionshinderpolitik, aktuell lagstiftning och forskning. 

 Vi sprider kunskap om intellektuell funktionsnedsättning på ett lättillgängligt och 

tydligt sätt så det väcker intresse hos myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. 

Vår målgrupp har liknande behov som andra och resurser som berikar vårt samhälle.  

 Vi arbetar för att målgruppen får ett skräddarsytt, personligt stöd.  

 Vi uppmärksammar myndigheterna om deras ansvar för att utveckla stödet.  

 

Personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga får relevant service och stöd av god 

kvalitet.   

 Vi stödjer vår målgrupp till ett större självbestämmande inom alla livsområden 

genom att erbjuda anpassad information och utbildning. 

 Vi erbjuder familjekurser, träffar och annat stöd för att hela familjen kring personer 

med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.  

 Inom LL-Center erbjuder vi kurser, rådgivning och information om lättläst, utbildar 

läsombud och sprider information om betydelsen av lättläst information och 

högläsning för personer med lässvårigheter. 
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 Inom Lärum och Lärum-förlaget utvecklar och erbjuder vi material och verktyg för 

anpassade inlärningsmiljöer och handleder kring användningen av dem. 

Personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 

funktionsnedsättning har en mångsidig och berikande fritid. 

 Vi utvecklar lägerverksamheten så att deltagande är möjligt oberoende av ekonomisk 

eller social situation.  

 Vi erbjuder olika typer av läger för barn, unga och vuxna med mångskiftande 

stödbehov och stöder inkluderande lägerverksamhet i andra organisationer.  

 Vi samarbetar och stödjer DUV-föreningarna att erbjuda en mångsidig 

fritidsverksamhet lokalt.   

Vi har en god kontakt och ett fruktbart samarbete mellan målgrupperna, 

föreningarna och förbundet. 

 Vi är lyhörda och kartlägger kontinuerligt målgruppernas behov och planerar 

verksamheten därefter.   

 Vi skapar olika typer av plattformer där målgrupperna kan mötas, på alla nivåer. 

 Vi uppmuntrar föreningarna till nya sätt att nå våra målgrupper och få dem 

engagerade i verksamheten. 

 Vi upprätthåller en kontinuerlig kontakt med föreningarna om stöd, verksamhet och 

påverkansarbete.  

 Vi samarbetar med föreningarna kring stödet till familjerna. 

FDUV är en känd människorättsaktör och ett modernt förbund som går i 

bräschen för utvecklingen inom funktionshinderområdet. 

 Vi har kännedom om verksamhetsformer som leder till god livskvalitet. 

 Vi står för en praktisk uppdaterad sakkunskap om intellektuella 

funktionsnedsättningar. 

 För att få vår och medlemmarnas röster hörda samarbetar vi med andra 

organisationer inom tredje sektorn – också över språkgränserna.  

 Vi deltar i nordiskt och internationellt samarbete för att hålla oss uppdaterade om 

utvecklingen inom funktionshinderområdet.  

 Vi har en målgruppsanpassad strategisk intern och extern kommunikation. 

 Vi utvecklar vår förvaltning, struktur och personaladministration enligt nya behov. 

 


