Retten t il eget h jem

Retten t il eget hjem
Mennesker med utviklingshemning
har de samme ønsker og behov som
andre mennesker. Alle drømmer vi om
et eget hjem. Alle trenger vi et eget
hjem. Derfor arbeider NFU for at alle
mennesker med utviklingshemning
skal få sitt eget hjem. Et hjem der vi er
«herre i eget hus».
Ingen burde behøve å kjempe for å få
et eget hjem i Norge i dag. Alle burde
få velge hvor de vil bo. Mange får ikke
oppfylt sine ønsker. NFU er til for å
hjelpe deg.
Vi tilbyr den enkelte støtte i form av
råd og veiledning. Når viktige politiske
beslutninger tas, er vi på plass for å tale
din sak.
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Alle voksne mennesker med
utviklingshemning har rett
til å velge hvor de vil bo.
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Når du
Mange er usikre på hvilke rettigheter
de har når de skal skaffe seg bolig. I
slike situasjoner kan NFU hjelpe deg.
Vi har lang erfaring med slike spørsmål og kan gi råd og veiledning.

!
Vi gir råd og veiledning om
rettighetene dine.

NFU ønsker å være tilstede når du
trenger oss. Vi jobber for at du får de
tilbudene og de tjenestene du har rett
til.
Som medlem kan du dra nytte av vår
kunnskap om rettigheter knyttet til
bolig og tjenester.

5

Du har rett igheter
Alle har rett til å velge hvor de ønsker
å bo. Trenger du hjelp, så har du rett
til å få det der du har valgt å bo. Noen
kommuner forsøker å tvinge mennesker med utviklingshemning til å bo der
kommunen bestemmer. Dette er i strid
med norsk rett.
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Trenger du hjelp med dagliglivets
gjøremål, kan du få dette av
ansatte i kommunen eller av en
personlig assistent.
Du kan velge om du ønsker å leie eller
kjøpe deg en bolig.

Kommunen har plikt til å hjelpe deg
med å skaffe en bolig.
Når du leier en bolig, har du rettigheter
som er bestemt i loven.

!
NFU jobber for at alle selv
skal få bestemme hvor de
ønsker å bo.
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Vi taler din sak

Politikerne snakker ofte om boligpolitikk. Dette handler blant annet om
hvor man skal bo, om vi skal eie vår
egen bolig eller leie av kommunen eller
andre. Det handler også om hvordan
vi skal finansiere boligen. Kan vi få
tilskudd eller lån til å kjøpe bolig? Kan vi
få bostøtte om vi kjøper bolig? Kan vi få
bostøtte om vi leier bolig?
En viktig oppgave for NFU er å arbeide
for at alle mennesker med utviklingshemning skal kunne skaffe seg den
boligen de ønsker. Vi jobber aktivt
overfor myndigheter både på lokalt,
regionalt og statlig nivå.
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NFU følger de politiske prosessene
og kjemper for et samfunn som ser
enkeltmennesket. Vi vil bidra til at det
utvikles tiltak og tjenester slik at hver
enkelt person kan få et godt liv i eget
hjem.

!
Vi påvirker politikerne for
at alle skal få et godt hjem
hvor de kan trives.

Vi trenger deg
NFU er den største organisasjonen i
Norge for personer med utviklingshemning. NFU styres av medlemmene,
og mye av det viktige, lokale arbeidet
drives av frivillige. Om du er pårørende,
blant dem som er opptatt av vår sak, eller selv har en utviklingshemning: NFU
ER DIN ORGANISASJON. Som medlem
møter du andre som er i samme situasjon som deg. Og ikke minst støtter du
arbeidet NFU driver for at alle skal få et
godt og trygt hjem, og for at alle skal bli
inkludert i samfunnet.
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!
NFU er organisasjonen
for mennesker med
utviklingshemning,
pårørende og andre
interesserte.

Fødselsdato:

Fylkes- eller lokallag:

Sammen med enkeltmedlem (gjelder barn under 18 år):

Telefonnummer:

Postnummer og poststed:

Adresse:

Familiemedlem kr 225,- (samme husstand)
Navn:

Barn under 18 år kr 60,-

Minstepensjonist kr 225,-

Enkeltmedlem kr 450,-

Kontigentsatser (kryss av):

0090 Oslo

Svarsending 1225

Utviklingshemmede

Norsk Forbund for

Vil du vite mer?
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Adresse: Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo
Nettsted: www.nfunorge.org
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