Att vara en medborgare
som alla andra
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till
strategi som handlar om hur personer med
funktionsnedsättning får stöd till ett meningsfullt och värdigt liv.
Vi tror att nedanstående områden är viktiga
Det
för
att här
livet ska fungera bra.

är viktigt
för mig.

Vad är
viktigt för
dig?

Att vara en medborgare som alla andra
• • • Bo bra
Jag vill ha ett eget hem som ska vara anpassat efter mig
och mina behov. Jag vill kunna klara mig själv men ha nära
till hjälp om det behövs.

• • • Göra något bra på dagen
Jag vill ha något att göra på dagarna som jag tycker om.
Jag vill känna att jag behövs och gör nytta.

• • • Må bra
Jag mår bra av att äta nyttigt och av att träffa mina vänner.
Jag vill få tips på hur jag ska träna på rätt sätt.

Det här
är viktigt
för mig.

• • • Ha någon nära som stöd
Jag vill att min familj och mina vänner ska kunna ställa upp
för mig när jag behöver hjälp. Jag vill att de ska få stöd för
att kunna göra det.

• • • Lätt att få hjälp och svar
Det ska vara lätt att ta reda på det jag vill veta. Jag använder
gärna min dator och andra hjälpmedel. Om jag vill fråga något,
ska det vara lätt att nå rätt person.

• • • Lätt att förstå
Jag ska förstå den information som jag får. Jag vill förstå det
jag läser och det någon berättar.

• • • Vara med och bestämma
Jag vill att alla som stödjer mig låter mig vara med och
bestämma. Alla beslut ska kännas rätt för mig.

• • • Bra lokaler för mig
Jag vill utan större problem kunna besöka andra lokaler än
mitt hem. Jag ska kunna ha ett aktivt liv och besöka till
exempel en hockeymatch och en konsert.

