
GIVE ME
5KIFFAANNGISSUSERMUT NALIGIISITAANERMULLU  

FOR FRIHED OG LIGESTILLING

#NIIKGIVEME5

ARBEJDE 
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SUNDHED

SUNDHEDFRITID
Giv mig en fritid, hvor jeg kan deltage,  
på lige vilkår!

Som er tilgængelig for alle

Der tilpasser tilbuddet til mig

Der har nok kompetente ledere og ledsagere

Der har en ledelse, der er kreativ og løsningsorien- 
teret, så alle kan deltage

Der giver mig en følelse af mestring, som jeg kan 
nyde godt af i andre dele af livet

Giv mig habilitering og rehabilitering!

Der giver mig bedre sundhed og hjælp til at klare livet

Der er baseret på mine behov og mål 

Der er tværfagligt og godt koordineret også med sund-
hedsvæsnet

Der er tilgængeligt for mig, når jeg har brug for det 

Der har de rigtige og relevante kompetencer

Hvem er vi? 
NIIK arbejder for, at mennesker med handicap  

kan leve et liv som alle andre
www.NIIK.gl/kommunalvalg-2021
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BOLIGSKOLEARBEJDE 
Giv mig et inkluderende arbejdsmarked!

Som er tilgængeligt og tilpasset

Der har plads til mig, selvom jeg ikke kan arbejde 
100 procent

Hvor kommunen tager et særligt ansvar for selv 
at ansætte personer med handicap, samt støtter 
og motiverer virksomheder til mangfoldighed og 
inklusion

Der har etableret mentorordninger på arbejds- 
pladserne

Som støtter personer med handicap, der ønsker at 
starte selvstændig virksomhed

Giv mig en skole, der inkluderer mig!

Der er tilgængelig for alle, og som tilpasser under-
visning og pensum til mig

Der har nok kompetente undervisere og støtteper-
soner, og en ledelse, der kender mine rettigheder

Der gennem læring og socialisering giver mig en 
god start på resten af mit liv

Der er fri for mobning

Der sikrer, at jeg får en afgangsprøve, og har de 
færdigheder, jeg har brug for til at få et arbejde

Giv mig en inkluderende boligpolitik!

Det sikrer mig muligheden for at bo, hvor jeg vil, og 
med hvem jeg ønsker

Der har tilstrækkeligt med beskyttede boliger, hvis 
jeg ikke kan bo selv

Der har en husleje, som jeg har råd til

Der giver mig støtte til ombygning i tilfælde af 
sygdom, tilskadekomst eller handicap

Der giver mig mulighed for at eje min egen bolig

1

2

3


