Disability Affairs adviseert
over het mogelijk maken
van sociale en fysieke
participatie van mensen
met een functiebeperking.
klik en lees verder!

De visie van Disability Affairs:
Community Living
Community Living streeft naar een wereld waarin

Stichting Disability Affairs is
een landelijke belangenorganisatie
en kenniscentrum die als doel heeft de
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Maar ook langere initiatieven op het gebied van beeld-

met een chronische aandoening of handicap als

Wat doet Disability Affairs om
vorm te geven aan de doelstelling?

volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke

Wij geven Advies & Voorlichting over toeganke-

Het samenbrengen van kennis; uit het netwerk van

rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

lijkheid van openbare ruimte en gebouwen, wonen

organisaties en individuen, de activiteiten van Disability

en (vraaggestuurde) zorg, arbeid, Community Living,

Affairs, en onderzoek ontstaat er zogenaamde ‘verbin-

beeldvorming, handicap en samenleving en individuele

dende kennis’ voor onderwijs, overheden, belangen-

vragen.

en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven

Wij bieden ondersteuning aan beleid, activiteiten,

Ga voor meer informatie naar de website

individuele en collectieve belangenbehartiging.

www.disabilityaffairs.nl

Wij initiëren projecten, gericht op het vergroten

U kunt de doelstellingen van
Disability Affairs ondersteunen
door donateur te worden!
Klik en lees verder.

realiseren van een samenleving, waaraan mensen

Jessica is 22 jaar
en afhankelijk van een rolstoel. “Omdat ik
afhankelijk ben van aangepast vervoer, moet
dat goed geregeld zijn om mijn studie te
kunnen volgen. De universiteit heeft
goede voorzieningen.
Maar ik heb niks aan een
toegankelijke universiteit
als mijn vervoer niet
goed geregeld is.”

van de participatie van mensen met een functiebeperking. Kortdurende projecten als het geven van cursussen, initiëren en organiseren van congressen.

vorming, ICT en belangenbehartiging, wonen en zorg.

Ja, ik steun Disability Affairs en word donateur.
ik word vaste donateur voor 10 euro per jaar.
ik word vaste donateur voor een hoger bedrag, nl. ________ euro per jaar.
ik doe graag een éénmalige donatie van ________ euro.
ik machtig Disability Affairs om het door mij ingevulde bedrag af te schrijven
van mijn rekeningnummer________________________________________
Naam _____________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________
Postcode ________ Plaats ____________________________________________
E-mail _____________________________________________________________

Handtekening _______________________________________________________

Print de bon, vul ‘m in, knip ‘m uit en stuur ‘m naar Disability Affairs, Wijdesteeg 2,
1411 PP Naarden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op ING bank rekeningnummer
4375378 t.n.v. Stichting Disability Affairs, Naarden. Bedankt voor uw steun!

