
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
född 1965  - 56 år



Vårt mål är ett samhälle 
för ALLA

Intresseorganisation

För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga. 
DUV arbetar för att göra vardagen lättare för personer med utvecklingsstörning och deras 

familjer. 



Personer med utvecklingsstörning
har enligt grundlagen samma
rättigheter som alla andra finska
medborgare



Kort om DUV på 
Åland r.f.

• Föreningen har 420 medlemmar

• Styrelse

• Kansli, HandiCampen, Skarpansvägen 30

• 3,77 tjänster + cirka 20 fritids- och lägerledare

• 2 lägergårdar: Lottenberg och Sjötorp

• Verksamheten finansieras med PAF-medel, 
säljtjänster till kommuner, egen finansiering ss 
tivoli, julkalender, basar, lotterier m.m. samt
gåvor från privatpersoner och företag

• Aktiv medlem i bl.a. ÅHF, FDUV samt NSR



DUV på Åland r.f. erbjuder tjänster 
såsom



Fritidsverksamhet

- Ungdomsgårdsverksamhet
för ungdomar i åldern 12 – 19 år 
och för ungdomar i åldern 20 år 
och äldre
- Bowling
- Innebandy och fotboll
- Yoga
- Kursverksamhet t.ex. 

akvarellmålning, snickeri, 
förstahjälpkurs

- Herrgrupp/damgrupp
- Friidrott, flygfest, discon, 

simning, pröva på tillfällen, 
skolidrottsdag m.m.



Yoga



Kurser i akvarellmålning och snickeri



Första hjälpkurs i samarbete med Ålands Yrkesgymnasium



Läger på Lottenberg 
helgläger 4ggr i månaden

Under sommaren veckoläger



Fredrik ungdomssekreterare

Petra fritidssekreterare



Friluftsliv på Lottenberg

Carola kanslist/lägerledare





Lägeraktiviteter









Övriga aktiviteter





Disco



Idrottstävlingar



Susan Enberg, 
verksamhetsledare

Idrottsresor



Familjegympa för barn under och i skolåldern



Nöjesresor



Skolidrottsdag



Årets fotbollsmatch mellan DUV-IFK



Dam- och Herrklubb



Bowlingtävlingen Opal Open tillsammans med Åland Bowlingförbund



Flygdag tillsammans med Ålands Flygklubb



Stödverksamhet

• Familjestödjare

• Stödgrupper

• Medlemsluncher/middagar

• Föreläsningar/diskussionstillfällen

• Individuellrådgivning

• Nätverksmöten kring barn- och ungdomar



Intressebevakning 

- Lagstiftning
- Kommunalservice
- Omsorg och sjukvård
- Boende
- Utbildning
- Arbete





Information

• Medlemmarna informeras
kontinuerligt via bl.a.

• Medlemstidningen DUVAN (DUV)

• Handikapp-Bulletinen (ÅHF)

• GP (FDUV)

• Hemsida: www.duv.ax

• Facebook

• E-post

• Lokaltidningarnas kalendrar

http://www.duv.ax/


https://www.youtube.com/watch?v=12iBECjK7
yk – Livskvalitet - FDUV

https://www.youtube.com/watch?v=RUAEp9Y
TdxM – Vad är utvecklingsstörning – läkaren 
berättar

https://www.youtube.com/watch?v=c7-
McjFj0Go – En film om intellektuell 
funktionsnedsättning

https://www.youtube.com/watch?v=Pe1-
Ac0TOKg – En film om autism

https://www.youtube.com/watch?v=caISuSlO5
i0 – Flickor och kvinnor med autism

https://www.youtube.com/watch?v=S6WbW
UtvCjQ – Kvalitetsrekommendationer för 
boende

https://www.facebook.com/myndigheten.for.
delaktighet/videos/2260825367477628/ -
Universell utformning – för ALLA -

https://www.fduv.fi/sv/omfduv/ - FDUV

https://xn--lttlst-buad.fi/start/ - lättläst
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