Hos Svensk Tillgänglighet hittar du konsulter som har
djup kunskap om olika funktionsnedsättningar.
De kan föreläsa om vad det kan innebära att arbeta
med mångfaldsperspektiv eller koppla ihop tillgänglighet,
bemötande och arbetsmiljöarbete.

En broschyr av Bjelle Media och Nelliform

Det som förenar alla medlemmar är att de alltid arbetar
för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Medlemmarna har vana av att samarbeta
med varandra. Allt för att ge kunden den bästa
leveransen.

Styrelsen från vänster: Susanne Barkvik, Flexénita,
Per Skedung, WebitToday, Ylva Bjelle, Bjelle Media,
ordförande, Zdenka Sramkova, Accessum, Lisa Gustafsson,
Iris samt i datorn Tillgänglighetskonsult Christin
Jönsson.
För mer information se hemsidan:
www.svensktillganglighet.se eller kontakta ordförande
Ylva Bjelle på telefonnummer: 070-407 39 89

Behöver du en
expert på
tillgänglighet?

Hitta en konsult hos Branschorganisationen
Svensk Tillgänglighet
Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företagare,
som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning.
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En lättläst text är nödvändig för några,
men bra för många.

Tydliga markeringar och ett stadigt
räcke är nödvändigt för några, men
uppskattat av många.
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Svensk Tillgänglighet

En tillgänglig gångväg i naturen är
nödvändig för några, men uppskattad
av många.

Se alla! uppmanar Dövianas Patrik
Drivstedt.

Branschorganisationen har medlemmar
och validerade medlemmar.
Vår validering är en kvalitetssäkring,
som vi kallar Tillgänglighetsnyckeln.
Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som
tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet
(f.d. Handisam) och Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden). Valideringen är baserad på Myndigheten för
delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren.
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Vi organiserar små och stora företag, exempelvis arkitekter som arbetar med fysisk miljö. Flera är sakkunniga
enligt Boverkets regler.
Vi har medlemmar som
arbetar med information och
kommunikation. De kan
utveckla webbsidor, så att
alla kan ta del av dem. Andra
medlemmar arbetar med att
producera information, som
inte utestänger någon, så
som syntolkad flm, lättläst
svenska eller tillgänglig
formgivning.

Ett kortare strykbräde är nödvändigt för några, men lättare att
hantera för många. Hur bemöter du dina kunder och gäster?

Alla medlemmar fnns samlade i databasen på hemsidan.
Genom att söka där hittar du den kompetens du söker.
www.svensktillgänglighet.se

