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Tidningen Rörelse ges ut av Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Vi driver och påverkar i funktionsrättsfrågor
främst ur ett barn- och familjeperspektiv.

Vi företräder familjer som har barn och unga
med olika rörelsehinder. Vi har funnits sedan
1955 och har i dag drygt 11 000 medlemmar
i 26 distriktsföreningar över hela landet.

RBU:s vision är ett rättvist samhälle och
ett utvecklande liv för barn och unga med
rörelsehinder.

I RBU finns en rad olika diagnoser och
diagnosgrupper, bland annat cerebral pares
(cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus,
kortväxthet och medfödd benskörhet (oi).

Rörelse är vår medlemstidning, men den
används också i vårt påverkansarbete och
övriga verksamhet. Tidningen når därför
även beslutsfattare och yrkesverksamma
inom vårt område.

Boka annons: 08-10 39 20
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HOS OSS PÅ DFA

är taket högt, kramarna varma och
skratten många. Vi trivs och har roligt
tillsammans i en miljö där du är med
och bestämmer villkoren.

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet
precis vad du upplever varje dag och
vad du behöver för att tillvaron ska
fungera. Hos oss får du en stor familj
som hjälper och stöttar dig genom
vardagens himlar och helveten.

Närmast hjärtat bär vi känslan av
vad personligare assistans innebär

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Tema
Föräldrastöd

Tittut!

I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

Vi bryr oss om dig och står alltid på
din sida för att du och dina nära ska
få leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA

är taket högt, kramarna varma och
skratten många. Vi trivs och har roligt
tillsammans i en miljö där du är med
och bestämmer villkoren.
I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.
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Titta in
hos oss!
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Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.
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Vi kan inte bara assistans,
vi kan så mycket mer!

Vill du ha en anordnare som förstår mer än
assistans? Som ser helheten och kan hjälpa
dig skapa en roligare vardag? Där skratt,
aktiviteter, umgänge och miljöombyte är
en självklarhet?

Barnpanel:

Så vill vi ha
skolan

Träning som
gör nytta

Ny bok:

En mormor
som gör
skillnad

Vi har många års erfarenhet av att leva
med anhöriga med funktionsvariationer. Vi
vet hur de är att vara anhörig och vi vet hur
de är att ha assistans. Vi har också år av erfarenhet av att skapa mervärden i assistansen. För oss är helheten viktig. Du är viktig.

Bilstöd:

Reform som
kört i diket

Som kund hos oss har du fri tillgång till vårt
DFA-center, en kostnadsfri verksamhet för
kunderna i vår verksamhet.

RBU forum:

Fokus på
framtiden

Vill du ha en anordnare som förstår mer än
assistans? Som ser helheten och kan hjälpa
dig skapa en roligare vardag? Där skratt,
aktiviteter, umgänge och miljöombyte är
en självklarhet?

Racerunning:

Vi har många års erfarenhet av att leva
med anhöriga med funktionsvariationer. Vi
vet hur de är att vara anhörig och vi vet hur
de är att ha assistans. Vi har också år av erfarenhet av att skapa mervärden i assistansen. För oss är helheten viktig. Du är viktig.
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Vi kan inte bara assistans,
vi kan så mycket mer!

Fortsatt
kamp
för assistans

HBTQ: Att
få vara den
man är

Som kund hos oss har du fri tillgång till vårt
DFA-center, en kostnadsfri verksamhet för
kunderna i vår verksamhet.
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I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!
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Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm
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Tryckfärdig, högupplöst pdf i 300 dpi
med inbäddade bilder, typsnitt och
färginställning i CMYK.
Tidningen trycks på obestruket papper.
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materialdag.
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