Är du expert på
tillgänglighet?
Gå med i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.

Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företag,
som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Branschorganisationen är till för
tillgänglighetskonsulter och andra i samma bransch.

Svensk Tillgänglighet
Branschorganisationen har medlemmar och validerade
medlemmar.
Vår validering är en kvalitetssäkring,
som vi kallar Tillgänglighetsnyckeln.
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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.

Ett kortare strykbräde är
nödvändigt för några, men
lättare att hantera för många.

En innehållsförteckning på
maten är nödvändig för några,
men av intresse för många.
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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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En tillgänglig gångväg i naturen är
nödvändig för några, men uppskattad
av många.

Se alla! uppmanar Dövianas Patrik
Drivstedt.

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet sätter
tillgänglighetskonsultens behov i fokus. Vi har ett
välutvecklat kontaktnät, som omfattar beslutsfattare
på många nivåer. Du får genom medlemskapet tillgång
till värdefull omvärldsbevakning, som berör frågor om
tillgänglighet och samhällsutveckling. Årligen arrangeras
träffar där du får träffa beslutsfattare, forskare och
andra viktiga samhällsaktörer.

Du är också välkommen som medlem om du har
F-skatt och arbetar med tillgänglighet. Den årliga
avgiften är 800 kr serviceavgift + moms, samt en
medlemsavgift på 200 kr, som ej är momsbelagd.
Summa: 1 200 kr.
Avgiften betalas in till vårt plusgiro 57 80 23-4
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Detta ingår
• En årlig föreläsning, aktivitet eller studiebesök.
• Ert företag presenteras på vår hemsida med
kontaktuppgifter till konsulter.
• En person på företaget får göra valideringsprovet
Tillgänglighetsnyckeln gratis en gång per år.
• Breddat nätverk inom tillgänglighet.
• Möjlighet att nätverka via vår slutna Facebookgrupp.
• Ökade affärsmöjligheter.
För mer information se
hemsidan:
www.svensktillganglighet.se
eller kontakta ordförande
Ylva Bjelle på telefonnummer:
070-407 39 89 eller per
mail ylva@bjellemedia.se

Vi öppnar samhället för fler.

