RBU:S VERKSAMHET

Gemenskap,
kunskap och
påverkan

RBU är alltid på
barnens sida
RBU arbetar för ett rättvist samhälle
där varje barn med rörelsehinder ska
kunna uppnå sin fulla potential.
Vi arbetar helt enkelt för att varje
individ ska kunna maximera sitt liv.
Inte förrän det målet har uppnåtts
kommer vi att känna oss nöjda.
Vi gör det genom att driva frågor och
påverka politiker. Vi gör det genom
att informera och förändra attityder.
Och vi gör det genom att låta våra
11 000 medlemmar utbyta erfarenheter i våra distrikts- och lokalföreningar
runt om i landet. Välkommen till RBU.
Vi arbetar för rätten att maxa livet.

Vi står upp för
barnens rättigheter
När vårt förbund startade 1955 var det
vanligt att barn med funktionsnedsättningar sattes på institution. Alltför
många tvingades växa upp långt från
föräldrar och syskon.
Den tiden är lyckligtvis förbi. Men fortfarande finns stora brister i hur dagens
skola, assistans, habilitering och annat
fungerar för våra barn och ungdomar.

RBU uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och
konferenser. Vi tar strid och bekämpar
de fördomar och den diskriminering
som fortfarande finns i vårt samhälle.
RBU har omkring 11 000 medlemmar i
distrikts- och lokalföreningar runt om
i hela landet. När du blir medlem går
du med i en av RBU:s föreningar.

Stöd i
föräldrarollen
Allt föräldraskap bjuder på såväl glädjeämnen som svåra beslut och utmaningar.
Om ditt barn har funktionsnedsättningar
kan det vara extra tufft att få vardagen att
fungera. I RBU träffas föräldrar som är
i liknande situation. RBU erbjuder tips,
råd och vägledning.
Som medlem i RBU har du tillgång
till fri juridisk rådgivning kring de frågor
som rör ditt barn och familjens rättigheter. RBU arrangerar regelbundet konferenser och seminarier med kvalificerade
föreläsare.

Livet ska vara
ett äventyr
Musik, vattenäventyr, prova på olika
sporter, korvgrillning, disco. Det är roligt
att åka på läger. RBU arrangerar varje år
sommarläger med olika teman, för barn
och ungdomar i olika åldrar. Vi har också
läger som vänder sig till hela familjen.
Det är bara att välja!

RBU där du är
RBU finns runt om i landet. Hos oss
träffas barn, föräldrar och syskon. Barnen
får chansen att leka, lära och testa allt
från folkrace och elhockey till ridning och
musik. Föreningarna är också aktiva när

det gäller att påverka lokala och regionala
politiker och andra beslutsfattare. Som
medlem har du möjlighet att vara med och
bestämma om verksamhetens innehåll.
På rbu.se hittar du din distriktsförening.

Välkommen som
medlem i RBU
Som medlem i RBU får du bland annat:
Tillgång till aktiviteter i din RBU-förening
Möjlighet att engagera dig intressepolitiskt
Medlemstidningen Rörelse, sex nummer per år
Kunskap om den senaste forskningen
Kostnadsfri juridisk rådgivning
Rätt att söka medel från RBU:s medlemsfond
Rabatt på RBU:s läger, konferenser och seminarier
Rabatt på Scandics hotell i hela Norden
Möjlighet att teckna UNIK försäkring

Bli medlem på rbu.se eller kontakta oss på info@rbu.se eller 08-677 73 00.
Stöd RBU:s arbete: PG 90 00 71-2 eller Swish 90 00 712.
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