SÅ HÄR VILL JAG BO

Näin minä haluan asua
________________________________________________
________________________________________________
Mitt
namn
Nimeni
De här personerna har varit med när jag funderat på hur jag vill bo
Kanssani asumisen asioita pohtivat _______________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________
Datum
när jag fyllt
i blanketten
________________________________
Ajankohta,
jolloin
pohdimme asioista
_______________________________
DenTämä
här blanketten
gjorts
för dig
lomake on har
tehty
sinulle,
somjoka
vill haluat
planerasuunnitella
hur du villasumistasi.
bo.
sinua kertomaan,
NärLomake
du fyllerauttaa
i blanketten
miten
haluat
asua
tai tulevaisuudessa.
blir det lättare för dig nyt
att berätta
hur du vill bo nu eller i framtiden.
Sinä voit päättää itse, missä asut.
Päätös
ei bestämma
ole aina helppo,
Du kan
själv
var du bor.
muttaärsen
pitää
perustuu
sinun omiin toiveisiisi.
Beslutet
inte
alltid
lätt
men det skall grunda sig på dina egna önskemål.
On tärkeää, että saat
tueksi
tietoa
Detpäätöksen
är viktigt att
du får
information
erilaisista
mahdollisuuksista
asua.
om olika sätt att bo på.
Kun behöva
suunnittelet
Du kan
tid asumista,
aikaaannan
ja toisen
ihmisen tukea.
ochvoit
stödtarvita
av någon
människa
Pyydä
silloin
avuksesi
sinulle
tärkeitä ihmisiä.
då du planerar ditt boende.
Joskus auttaa, että voit pohtia asioita
usean
ihmisen
kanssa.
Be om
hjälp
av människor
som är viktiga för dig.
Näin käytät lomaketta

Så här använder du blanketten
Tämän lomakkeen avulla voit
kertoa omista omat mielipiteesi.
Med hjälp av den här blanketten
Voit kirjoittaa, piirtää tai liimata kuvia,
kan du berätta vad du tycker.
joiden avulla kerrot omia mielipiteitäsi.
Du kan skriva, rita eller limma bilder
som visar hur du vill bo.
Var vill jag bo?
På vilken ort vill jag bo?
Du kan berätta mera om ditt svar om du vill.

1.

Var vill jag bo?
På vilken ort vill jag bo?
Du kan berätta mera om ditt svar om du vill.

Du kan märka ut på kartan,
den ort du vill bo på.

2.

I en hurdan omgivning vill jag bo?
(På landet, i staden…)

på landet

i staden

I ett hurdant hem vill jag bo?
Höghus? Egnahemshus? Radhus?
Du kan rita ett krux vid huset eller lägga till ett eget alternativ.

3.

Vad skall finnas nära min hemort?
(Mina anhöriga, min studieplats, arbetsplats,
hobbier, tjänster, lätt att röra sig…)

Anhöriga

Lätt att röra sig

Hobbyn
Skola
lats

Arbetsp

Tjänster

Med vem vill jag bo?
Ensam, med vänner,
med min pojk/flickvän, med mitt husdjur?
Du kan rita ett krux vid det alternativ som du gillar.

Ensam			

Med en vän

Med min flick- eller pojkvän

Med mitt husdjur

eller

I en egen lägenhet		

Tillsammans med andra

4.

5.

De här rummen och utrymmena skulle jag vilja ha i mitt hem
(Kök, bastu, vardagsrum, balkong, egen dörr)

Kök

Så här inreder jag mitt hem.
(Väggarnas färg, möbler…)

Bastu

Vardagsrum

6.

De här föremålen och sakerna vill jag ha i mitt hem.
(Kaffekokare, fotoalbum, television…)
Fotografier

Trådlös internet

Det viktigaste för mig i mitt hem är:

					
					
Nu har du svarat på alla frågor.
Med hjälp av blanketten kan du berätta
hur du skulle vilja bo.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) och Kehitysvammaisten Tukiliitto har
gjort denna blankett i samarbete. Blanketten finns på finska på www.kvps.fi
Blanketten utgår från artikel 19 i FN:konventionen
för personer med funktionsnedsättning.
Den svenska översättningen är gjord av FDUV.
Du kan ladda ner den svenskspråkiga versionen på
www.fduv.fi/ettegethem.

MED STÖD
AV VEIKKAUS
INTÄKTER

Illustration Hehku visual

7.

