NFU – sammen for et
ap
inkluderende fellessk

Spørsmålene

?

Hvordan få spesialpedagogisk hjelp i barnehagen?
Hvilke økonomiske støtteordninger ﬁnnes?
Hva gjør vi for å få et godt nærskoletilbud?
Kan vi si nei til spesialskole?
Hvordan få hjelp til å ta vare på hele familien?
Hvilke fritidstilbud kan barnet mitt være med på – og hvordan?

Familier med medlemmer som har
utviklingshemming, møter mange
utfordringer og har ofte mange
spørsmål. Er du medlem av Norsk
Forbund for Utviklingshemmede (NFU),
slipper du å gå veien alene. NFU kan
gi svar på spørsmål og hjelp til å kreve
dine rettigheter.

NFU er en organisasjon som ivaretar
alle livsfaser – fra småbarn til alderdom.
Behovene endrer seg med alder, men
grunnleggende prinsipper endrer seg
ikke. NFU er vaktbikkje for rettigheter
for mennesker med utviklingshemming
i alle livets faser.
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NFU tilbyr kurs med
faglig og sosialt innhold
for både ansvarspersoner,
søsken og personer med
utviklingshemming.

I NFU kan du komme i kontakt med
andre foreldre i samme situasjon som
deg. Søsken til utviklingshemmede kan
treﬀe hverandre. Unge og voksne
utviklingshemmede kan komme sammen og sette sine saker på dagsorden.
Vi har fylkeslag og lokallag over hele
landet. Her kan du søke råd og støtte
i konkrete saker som gjelder deg i ditt
lokalmiljø. Du kan også velge å delta
mer aktivt i ditt lokallag og bidra med
dine kunnskaper og erfaringer.

Hva er NFU?
NFU er en medlemsbasert uavhengig interesseorganisasjon for
mennesker med utviklingshemming, deres familier og andre som er
opptatt av utviklingshemmedes livssituasjon.
NFU har eksistert siden 1967 og har fra
starten av lagt premisser for debatten
om mennesker med utviklingshemming. Forbundet har vært sentralt i
arbeidet for en rekke milepæler i norsk
politikk.
NFU arbeider for et samfunn for alle. Et
samfunn der alle er inkludert ut fra sine
forutsetninger. Mennesker med utviklingshemming har samme rettigheter som andre borgere. Det er ikke like
opplagt for alle i Norge i dag. Mange
personer med nedsatt funksjonsevne
blir diskriminert på grunn av barrierer i
samfunnet.
Likeverd, respekt og rettferdighet er
grunnlaget for våre ti prinsipper. Disse
er uttrykt i vårt prinsipprogram. Du
ﬁnner hele programmet på vårt
nettsted: www.nfunorge.org

Vaktbikkje
NFU øver press på og er i dialog med
lokale, regionale og nasjonale
myndigheter for å sikre et inkluderende
samfunn. Forbundet peker på urovekkende tendenser i velferdsstaten.
Eksempler på dette er tvangsﬂytting,
ekskluderende skoletilbud og
manglende avlastningstilbud.
NFU fortsetter arbeidet med å være
pådriver for å fremme rettigheter og
bedre levekår for mennesker med
utviklingshemming. Vi trenger deg!
Vi er sikre på at du vil dra nytte av NFU.

S

Vi skaper en bedre
hverdag sammen
– meld deg inn i NFU!

Kontigentsatser (kryss av)
Enkeltmedlem kr 400,Familiemedlem kr 200,- (samme husstand)
Minstepensjonist kr 200,Barn under 18 år (før opp fødselsdato) 50,Må stå sammen med enkeltmedlem.

Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Fødselsdato:
Telefon:
Sammen med enkeltmedlem:
Fylkes- eller lokallag:

Vil du vite mer?
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Nettsted: www.nfunorge.org
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