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Personlig 
assistans

8 - 10 maj 2015

Anmäl  d ig  senast :
12 apri l

Läs mer och anmäl dig på:
ungarorelsehindrade.se/assistans

ungarorelsehindrade.se/assistans

Hör av dig till förbundskansliet om du vill 
ha en anmälningsblankett hemskickad.

TemahelgPersonlig 
assistans

UNGA RÖRELSEHINDRADE



Kursinfo:

När: 8 - 10 maj 2015

Plats: Scandic Ariadne, Stockholm

Pris: Du betalar 250 kr som medlem.
Om du inte är medlem kan du lätt bli det på:
www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem
< Gratis första året!

Rese- Du bokar din resa själv vilken du betalar 300 kr
kostnad: av, resten står förbundet för (2:a klass tåg, riks-

färdtjänst eller motsvarande). Kvitton krävs.

Assistans- 2.000 kr inkl kost och logi i dubbelrum,
kostnad: 2.700 kr inkl kost och logi i enkelrum kan sub-

ventioneras vid behov.
Bor du hemma under temahelgen är 
assistanskostnaden 1.100 kr, inkl kost.

Rörelsen har länge jobbbat för allas rätt i samhället och 1994 
kom LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. Men godtyckliga bedömningar och krångliga regelverk 
kring personlig assistans gör att människor sätts i husarrest 
runt om i Sverige om den blir indragen.

Jonas Franksson, en av initiativtagarna till medborgargolv och 
f d förbundsordförande i Unga Rörelsehindrade, är inbjuden 
och kommer under lördagen prata med oss om LSS - en 
frihetsreform för så många och om medborgargolv.se. Där 
ställer de sig frågan: Hur bygger vi ett golv som säkerställer 
varje medborgares rätt till frihet, trygghet och jämlikhet?
På söndagen håller Måns Stenberg i kampanjfabriken.

Vi inleder helgen med middag kl 18:00 på fredagen den 8 maj. 
Allt avslutas med lunch på söndagen den 10 maj kl 12:00.

Du som anmäler dig kommer att få ett utförligt program 
med välkomstbrevet.

ungarorelsehindrade.se  *  aktiviteter@ungarorelsehindrade.se
08-685 80 80  *  Box 43, 123 21  Farsta

På våra aktiviteter finns inga hinder:
Om du inte är berättigad personlig assistans kan du få en 
medhjälpare från oss för att du ska kunna delta maximalt!
Det är viktigt att du fyller i dina hjälpbehov på anmälnings-
blanketten så noga som möjligt, om något du behöver 
hjälp med inte är ifyllt kan det hända att våra 
medhjälpare inte kan bistå.

Kursledare:

Måns stenberg
mans.stenberg@ungarorelsehindrade.se

070 - 552 86 60

Ho! as vi ses !Alla är välkomna att anmäla sig:
Du vet väl att våra aktiviteter är öppna för alla våra 
medlemmar, med eller utan nedsatt rörelseförmåga.

ungarorelsehindrade.se/assistans
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