FRU vill:

Mer information om

• verka för mänskliga rättigheter, social
utveckling och minskad fattigdom för
personer med funktionsnedsättningar
• verka för att FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktions‑
nedsättningar blir känd och följs

• kontakter
• kalendarium
• rapporter från temakvällar och seminarier
• artiklar
• länkar
finns på www.fru.se

• stimulera till och verka för utökad re/
habilitering och CBR i resurssvaga länder

Bli medlem!

• samla och förmedla kunskap och
erfarenheter om re/habilitering och CBR
i resurssvaga länder

Årsavgiften är 150 kr, för studerande 100 kr
Plusgiro 481 83 97 – 4

Föreningen för Re/habilitering och Utveckling

FRU verkar för att utifrån ett
rättighetsperspektiv stödja och
stärka personer med olika former
av funktionsnedsättningar i
resurssvaga länder.
FRU arbetar med och förmedlar
kunskap och erfarenheter om
CBR – Community Based
Rehabilitation.
FRU är en ideell partipolitiskt
och religiöst obunden förening
vars medlemmar har erfarenhet
av och intresse för re/habilitering
och CBR.

• öka kunskapen om CBR såväl i Sverige
som i andra länder

FRU
Föreningen för Re/habilitering och Utveckling
e-post: info@fru.se
www.fru.se
Foton: Bertil Yxfeldt, Jonas Yxfeldt

FRU

FRU – verksamhet

FRU – projekt

FRU är en källa till bred kunskap om
CBR, som är en modell för närbaserad
re/habilitering utarbetad av världshälso‑
organisationen WHO.

Många medlemmar i FRU har under
årens lopp medverkat i re/habiliterings‑
projekt i olika länder i samverkan med
andra organisationer och därigenom
tillägnat sig genuin kunskap och lång
erfarenhet.

CBR strävar efter att ge personer med
funktionsnedsättning samma rättigheter
och möjligheter att leva som andra och
delta i samhällslivet.
FRU arrangerar seminarier om re/habili‑
tering, CBR och mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar.
FRU ger tillgång till artiklar, uppsatser och
skrifter om funktionsnedsättningar/CBR,
företrädesvis i resurssvaga länder.
FRU förmedlar kontakter till personer som
vill öka sina kunskaper om re/habilitering
och CBR inför studier/arbete/praktik i
länder med begränsade resurser.
FRU vill också lära mer om kulturkrockar,
genusfrågor, hierarkier, mm som råder i
resurssvaga länder.

FRU har varit engagerad i CBR-projekt
i Ryssland (2007), Etiopien (2008) och
Moçambique.
Projektet i Moçambique startade 2006.
Genom stöd till funktionshinderorga‑
nisationen Ademo-Monapo får barn
och vuxna med funktionsnedsättningar
möjlighet att delta i samhällslivet och
bidra till sin försörjning. Projektet pågår
och fortsätter från och med 2014
i samarbete med Emmaus Björkå.

www.fru.se
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