
Ka nsli

Skepparegatan 5

852 34 Sundsvall
Tfn: 060112 25 69

E-post: i'l;i:.:.,lrrtt!:\;iil .i l.'l;.i.i.ri:r
Hemsida: , r., r,.si,riri ,'..rii.t,,il.:,,

Kansliets öppettider:
Mån - Tors 10.00 - I5.00
Telelbntider:
Mån - Tors I0.00 * 12.00

Besöksadress: Skepparegatan 5, 4 tr.

I vår förening kan Du:

F Skaffa Dig kunskaper om Ditt barns handikapp

F l,-.1 infrrrrnation om f)itt barns och Din familjs
riittighcter

> trå nriiilighct att påverka Ditt barns framtid genom
atl rlclta i dc tlisl<ussioncr som vi för med
hcslutsfattandc politiker och tjänstemän

F "l'r;i{Iir firlniljcr med erfarenhet av den situation Du
rru bclinner Dig i.

Bli mediem Du ocksål Ring eller
skicka ett mail till vårt kansli.

Viltr Du ha ytterligare information,

i.itl;lii Nytt telefon n u mmer

från 1 maj 2016:

o725-L225 69

kontakta:

Viilkommen till FUB

tionsblad tillnlormatronsblad t.-----...---.--,-___-=:-
FUB SUNDSVALL

FUB i :,.,Tr;.ä,1Å:fåJ;'il.



FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och deras
familjer ska kunna leva ett gott liv.

Vi är ca 25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar i hela
landet, de flesta är utvecklingsstörda, anhöriga till
utvecklingsstörda eller andra som delar FUB:s
värdegrund.

FUB arbetar för:

att

utvecklingsstörda barn skall få växa upp i en
trygg och kärleksfutl miljö och att familjen ska
få det stöd och den hjälp den behöver.

utvecklingsstörda ska få leva ett så normalt liv
som möjligt.

utvecklingsstörda människor därför skall ha
- egna bostäder med god standard.
- tillgång till individuellt anpassad service
- god utbildning.
- arbete eller meningsfull daglig verksamhet.
- möjligheter till en aktiv fritid.
- tillgång till kuttur och information.
- det stöd de behöver för att kunna vara aktiva
samhällsmedborgare.

all personal som arbetar med utvecklingsstörda
människor skall få en bra yrkesutbildning.

VAD GOR FUB I SUNDSVALL

Föreningen har ca 220 medlemmar.
FUB bevakar utvecklingsstörda människors intressen
genom samverkan med kommunens och landstingets
politiker och tjänstemän.
Sprider information till egna medlemmar och
allmänheten.

Barngrupp
Ledare: Kontakta kansliet

Lördagsklubben
Ungdomsverksamhetens sektion inom föreningen för
ungdomar och vuxna, och uppåt. Träffas varje lördag
för bl.a. dans. Ordnar även resor.

Medlemsmöten:
Arrangeras2-4 gånger/år. Syftet är att ge medlemmarna
kunskap och information. Olika föreläsare och
medverkande bjuds in beroende på aktuellt tema.
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att

att


