Selkeäkielinen tiivistelmä

Yhdessä yhdenvertaisuutta

Ehdotus
Kehitysvammaisten Tukiliiton
strategiaksi 2017 – 2020

Strategia tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Strategia tarkoittaa
myös muutosta nykyiseen toimintaan. Tässä suunnitelmassa kerrotaan
Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnasta vuosina 2017 – 2020.
Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa pitää muuttaa ja kehittää, koska
ihmisten toiminnassa ja ympäristössä tapahtuu muutoksia. Tärkeimpiä
muutoksia ovat:

..
.
..

nuoria vanhempia houkuttelee lyhytaikainen toiminta yhdistyksissä
tietoverkosta ja sosiaalisesta mediasta löytyy nopeasti
tietoa ja muiden tukea
vammaisilla henkilöillä on oikeus päättää
omasta elämästään ja tuen tarpeestaan
vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä palvelut muuttuvat
yhdistykset ja järjestöt voivat vaikuttaa parhaiten yhdessä
muiden kanssa

Strategia on tehty yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden, vanhempien ja
työntekijöiden kanssa. Strategian sisällöstä vastaa liittohallitus, joka esittää sen
liittokokouksen hyväksyttäväksi.

Kehitysvammaisten Tukiliiton visio:
Yhdessä yhdenvertaisuutta
Visio on kuva tulevaisuudesta. Tukiliitto tekee työtä sen eteen, että
vammaisilla henkilöillä on samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet kuin
muillakin ihmisillä. Tätä kutsutaan yhdenvertaisuudeksi.
Tukiliitossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä, yhdistykset ja järjestön
työntekijät yhdessä toimivat yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toiminnan
perustana ovat YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksessa määritellyt
ihmisoikeudet.
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Strategiset valinnat 2017 – 2020
Strategiassa sovitaan tärkeimmistä asioista, joita Tukiliitto edistää.
Nämä asiat on koottu neljään kokonaisuuteen.

1)
Vammaisten henkilöiden osallisuus
ja täysivaltainen kansalaisuus
Tavoitteenamme on, että vammaiset henkilöt voivat päättää omasta elämästään
ja saavat siihen tarvitsemansa tuen. Tämä on tärkeää sekä lapsille että aikuisille.

.
..
.

Tätä edistämme mm.
osallistumalla valtakunnallisiin työryhmiin
ja lainsäännön uudistamiseen
kouluttamalla ammattilaisia, vanhempia ja vammaisia henkilöitä
keskustelemalla julkisuudessa vammaisten henkilöiden oikeuksista
kertomalla hyviä esimerkkejä vammaisten henkilöiden
oikeuksien toteutumisesta

2)
Perheiden ja läheisten osallisuus ja tuki
Tavoitteenamme on, että vanhemmat ja läheiset saavat tukea ja palveluita,
kun he niitä tarvitsevat. Läheiset ovat vammaisen henkilön tärkeitä tukijoita.
He voivat rohkaista omista asioista päättämiseen ja tukea palveluiden hakemisessa.

..
..

Tätä edistämme mm.
tuottamalla tietoa palveluista ja sosiaaliturvasta
antamalla neuvontaa puhelimessa ja sähköpostilla
järjestämällä koulutuksia ja tapaamisia
tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa
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3)
Jäsenyhdistyksille annettava tuki
Tavoitteenamme on, että Tukiliittoon kuuluvat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja
järjestävät toimintaa eri-ikäisille vammaisille henkilöille ja perheille. Tavoitteena
on myös, että vammaiset henkilöt ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa
toimintaa.

..
..

Tätä edistämme mm.
tarjoamalla tietoa ja koulutuksia
antamalla rahallista tukea
tukemalla tukiyhdistysten ja Me itse -ryhmien yhteistyötä
ohjaamalla yhdistyksiä yhteistyöhön ja liittymään yhteen

4)
Koko järjestön toimintatapojen
ja rakenteiden kehittäminen
Tavoitteenamme on, että Tukiliitto pystyy tehokkaasti vaikuttamaan yhteiskunnassa
ja tuottamaan tukea jäsenyhdistyksilleen.

..
..

Tätä edistämme mm.
seuraamme palveluissa ja ihmisten toimintatavoissa tapahtuvia muutoksia
otamme myös vammaiset henkilöt mukaan toiminnan kehittämiseen
uudistamme toimintatapojamme ja koko järjestöä rohkeasti
teemme yhteistyötä, jotta vammaisten henkilöiden
		
oikeudet toteutuisivat
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