
Vi vill synas
och höras!

LÄTTLÄST

Kontakta oss

Skriv eller hälsa på:

Steg för Steg rf  
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

Steg för Steg rf  
Storalånggatan 60
65100 Vasa

Mejla:

stegforsteg@fduv.fi

Ring:

040 504 37 55
verksamhetskoordinator

040 845 33 68    
regional koordinator i södra Finland

040 567 92 57     
regional koordinator i Österbotten

Mer om oss på webben www.stegforsteg.fi
 
Följ oss på Facebook 
www.facebook.com/stegforsteginformerar

Steg för Steg är medlem i: 
FDUV
Nordiska Samarbetsrådet (NSR)  
European Platform of Self-advocates (EPSA).



 Vad är Steg för Steg?

Steg för Steg rf är en förening 
för och med personer med utvecklingsstörning. 
Det betyder att föreningens styrelse  
och medlemmar 
består av personer med utvecklingsstörning. 
Steg för Steg bildades år 1996 
av personer med utvecklingsstörning. 
Föreningen har verksamhet  
i hela Svenskfinland. 

Vad vill Steg för Steg? 

Vi vill att personer med utvecklingsstörning 
ska synas och höras i samhället. 
Vi vill förändra samhället.
Vi vill ha jämlikhet, delaktighet  
och mänskliga rättigheter 
för personer med utvecklingsstörning.

Vad gör Steg för Steg?

Vi talar om våra erfarenheter 
Steg för Steg har erfarenhetstalare.
Erfarenhetstalarna berättar om sina liv,  
sina erfarenheter 
och hur det är att ha en utvecklingsstörning. 
De håller presentationer, deltar i diskussioner 
och ställer upp på intervjuer. 
De berättar till exempel om boende, 
arbete och fritid. 
De berättar också om hur de har blivit bemötta
och hur de vill bli bemötta. 
Erfarenhetstalarna kan besöka till exempel 
skolor, företag, församlingar och föreningar.

Vi lär oss om våra rättigheter
Vi har verksamhet på många orter  
i Svenskfinland. 
Vi ordnar diskussionsträffar med olika teman, 
kurser, utbildningar och evenemang. 
Vi ordnar kampanjer om aktuella teman.

Vi är med och fattar beslut
Vi bestämmer om föreningens verksamhet.
Vi deltar i olika arbetsgrupper  
i Finland, Norden och Europa 
där man behandla ärenden 
som berör personer med utvecklingsstörning.
Vi har kontakt med politiker och beslutsfattare. 
Vi skriver texter till medier 
om frågor som berör oss. 

Kom med!

Som medlem i föreningen 
stöder du vårt viktiga arbete 
för att personer med utvecklingsstörning 
ska vara med och påverka i samhället. 
Personer med utvecklingsstörning 
kan bli medlemmar i Steg för Steg. 
Som medlem kan du 
vara med och bestämma om vår verksamhet.
Vem som helst kan bli understödande medlem. 
Alla medlemmar får föreningens medlemsblad 
två till tre gånger om året  
och info om vad som händer i föreningen.

Kontakta oss


