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FOR DEG OG DINE
LUPE er landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, og vi er en politisk
uavhengig organisasjon som arbeider med
og for mennesker med utviklingshemming.
Arbeidet vårt bygger på frivillighet. Vi ble
stiftet i 1990 på Bø, hvor 30 representanter
fra NFPU og andre foreldreforeninger dannet
en samarbeidsgruppe. Dette dannet
grunnlaget for vårt videre arbeid, for at
mennesker med utviklingshemming skal få
reelle valgmuligheter til varierte bo-,
aktivitets- og utdanningsmuligheter og bli
akseptert som likeverdige mennesker. Dette
betyr i bunn og grunn at vi er her for deg og
dine.

Sammen for
hverandre
Det er ikke alltid like lett å be om hjelp eller vite hvor
man skal be om hjelp. Det kan også være utfordrende å
ha en utviklingshemming som andre ikke ser, for det er
ikke slik at det bare er mennesker med Downs
syndrom eller andre synlige tegn som har en utviklingshemming. Utviklingshemming er ofte en tilstand med
mangelfull utvikling på flere områder. Utviklingshemming gir forskjellige konsekvenser fra person til
person, men det innebærer alltid en grad av varig
nedsatt kognitiv funksjon og vansker med å fungere i
hverdagen. Årsaken til utviklingshemming kan skyldes
faktorer fra før, under og etter fødsel. Uansett tilstand er
vi her til hjelp og støtte for hverandre. Derfor jobber vi
aktivt og bygger arbeidet vårt på medlemmers
erfaringer og fagkompetanse.

SIM STYRKER LAGET RUNDT BARNET
Flytter IOP inn hverdagen.

Bli med på nettkurs med Line Avers og Heidi Aabrekk! kurs.intempo.no

Bli medlem
LUPE får statstilskudd for hvert betalende
medlem. Dette gir oss økonomisk styrke til
kursing av tillitsvalgte og medlemmer for å
støtte opp under arbeidet med utviklingshemmedes rettigheter. I det store og det hele

handler det om å gjøre hverdagen litt enklere,
både for deg som utviklingshemmet, de som
jobber med deg og de som står deg nær. Som
medlem i LUPE er du med på å støtte opp
under våre formål.

LUPEs formål er:
• At mennesker med utviklingshemming blir
akseptert som likeverdige mennesker.
• At mennesker med utviklingshemming skal
få reelle valgmuligheter til varierte bo-,
arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter.
• Å gi utviklingshemmede og deres pårørende
best mulig kjennskap til sine rettigheter og
levekår samt veiledning om hvor de kan få
dette.
• Samarbeid med andre organisasjoner og
offentlige etater og instanser om saker og
tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard
for alle mennesker med utviklingshemming.

Alle enkeltpersoner kan bli medlem. Skoler,
organisasjoner og andre instanser kan bli
støttemedlem. Du finner mer informasjon om
medlemskap, medlemsfordeler og innmelding
på våre nettsider:

www.lupeorg.no/medlemskap

Med videosamtaler og bildedeling fra
venner og familie gir Komp trygghet
og selskap til de som ikke mestrer
moderne teknologi.
Les mer på noisolation.com/no/komp

Likepersonsarbeid
Medlemsfordeler
Medlemsbladet «Under Lupen»
Som medlem mottar du vårt medlemsblad,
«Under Lupen», fire ganger årlig i posten. Eldre
versjoner av bladet kan lastes ned fra arkivet på
våre nettsider,

www.Lupeorg.no/medlemsblad

Juridisk bistand
LUPE kan bistå med juridisk hjelp både via egen
juridisk kontakt og via FFOs rettighetssenter.
Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Medlemskap i FFO
Likepersonsarbeid foregår mellom mennesker
som er i samme livssituasjon. En likeperson
skal være til hjelp og støtte. A
 rbeidet b
 ygger
på medlemmers erfaringer og fagkompetanse,
og i LUPE har vi et landsdekkende
likepersonskorps. Likepersonsarbeidet
drives av sentralstyret, fylkeslagene,
lokallagene og fylkeskontaktene. Gjennom
likepersonssamlinger, kurs og
opplæring av medlemmer, verger, hjelpeverger
og likepersoner skolerer vi våre medlemmer til
å gå inn i arbeidet som brukermedvirkere i den
enkelte kommune og fylke, i tillegg til å påvirke
politikere der vi bor. Som likepersoner skal vi
støtte og hjelpe hverandre.

LUPE er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som består av mer enn 80
medlemsorganisasjoner. FFO er Norges største
paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner for
funksjonshemmede og kronisk syke. Les mer om
FFO på deres nettsider,

www.ffo.no

Medlemskap i studieforbundet
Funkis
LUPE er medlem i Funkis. Her kan vi få
økonomisk støtte til vårt studiearbeid.

Du vet best hvordan du vil leve!

Vi gjør det mulig… og skreddersyr din BPA.

JAG er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse, og har spesiell
kompetanse om BPA til personer med behov for assistert arbeidsledelse.

Schweigaardsgate 14, 0134 Oslo I Tlf. 962 09 666
E-post: post@jagassistanse.no I www.jagassistanse.no

LUPES verdier
• Likeverd

De samme rettigheter og grunnleggende
behov som andre.

• Påvirkning av eget liv

Mennesker med utviklingshemming har reell
rett til å påvirke sitt eget liv, om nødvendig
ved hjelp fra pårørende, verge eller andre.

• Boliger

Alle har rett til et hjem som er tilpasset den
enkeltes behov.

• Arbeid, aktivitet og fritidstilbud
Mennesker med utviklingshemming skal ha
en lovfestet rett til arbeids-, aktivitets-,
ferie- og fritidstilbud utenfor eget hjem.

• Rettssikkerhet

Mennesker med utviklingshemming skal ha
samme rettssikkerhet som andre.

• Ombud for utviklingshemmede
Mennesker med utviklingshemming har rett
til et eget ombud. LUPE arbeider for at det
skal etableres et statlig ombud for
mennesker med utviklingshemming.

• Tilpasset opplæring

Alle har rett til utdanning og tilpasset
opplæring. Vi ønsker forsterkede skoleenheter i kommunene for at alle mennesker
med utviklingshemming skal få et faglig godt
tilbud.

Stiftelsen Radarveien jobber for å gi brukerne økt livskvalitet gjennom å se den enkelte og gi et
meningsfylt og stimulerende tilbud. Dette i tråd med våre verdier: kvalitet, samarbeid og trivsel.

Dagsenter

Bolig

Avlastning

Et godt sted å være
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Bli medlem i dag!

KONTAKT OSS
Kontor LUPE
Hans Nielsen Hauges gt. 44B,
0481 Oslo
Tlf. 948 89 241
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