
Steg för Steg r.f. 
är en intresseförening 
för och med personer 

med utvecklingsstörning. 
Föreningen bildades 
1996. Föreningens 

verksamhetsområde är hela 
Svenskfinland. Föreningen 

hör till FDUV.

Bjud in en

erfarenhets- 
talare

Ge personer med 
 utvecklingsstörning  

en röst.

bokningar & 
 kontakt

Vad är 
Steg för Steg?

Föreningen Steg för Steg arbetar för att personer 
med utvecklingsstörning ska höras och synas i 
samhället. Medlemmarna får lära sig om sina 
rättigheter, de får berätta om sina erfarenheter och 
vara med och besluta om saker som berör dem. 
Grundtanken i föreningens arbete är jämlikhet, 
delaktighet och mänskliga rättigheter för personer 
med utvecklingsstörning. 

vi är experter på våra 
liv, så det är oss ni ska 

lyssna På.

www.stegforsteg.fi
www.facebook.com/stegforsteginformerar

Erfarenhetstalare i södra Finland
e-post: projektet@stegforsteg.fi
tfn 040 845 33 68
Erfarenhetstalare i Österbotten
e-post: osterbotten@stegforsteg.fi
tfn 040 567 92 57
Erfarenhetstalare på Åland
e-post: info.duv@handicampen.ax
tfn 018 527 371
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Vad är en  
erfarenhetstalare? 

Vi är medlemmar i föreningen 
Steg för Steg och har utbildat oss 
till erfarenhetstalare. Vi verkar som 
informatörer som berättar om hur det 
är att ha en utvecklingsstörning. Vi 
berättar om våra erfarenheter av livet: 
om boende, arbete, fritid, bemötande, 
mänskliga rättigheter eller något 
annat som är viktigt för oss.

Vad gör en  
erfarenhetstalare?

En erfarenhetstalare

• håller en presentation om sitt liv och 
berättar om hur det är att leva med en 
utvecklingsstörning

• besöker skolor, utbildningsenheter och 
evenemang

• anlitas till seminarier och paneldiskussioner

• ställer upp på intervjuer i medier i frågor 
som berör dem

Som erfarenhetstalare ger vi personer med utvecklings-
störning en starkare röst i samhället genom att t.ex. hålla 
presentationer, delta i paneldiskussioner och ställa upp 
på intervjuer. 

Vi är också representanter i olika arbetsgrupper där 
man behandlar ärenden som berör personer med 
utvecklingsstörning. 

För tillfället har föreningen sex erfarenhetstalare på olika 
orter i södra Finland, sju på olika orter i Österbotten och 
en på Åland. 

En handledare följer alltid 
med erfarenhets talaren 
på uppdrag. Vad kostar det? 

Ett erfarenhetstalarbesök  
kostar 50-100 € + resor,  
beroende på uppdrag. Fo

to
: S

ofi
a 

Je
rn

st
rö

m

Fo
to

: P
at

ric
ia

 D
on

ne
r

Fo
to

: T
in

a 
H

ol
m

s


