
 

 

Сильна мережа для людей з інвалідністю 

Ви вперше в Данії та маєте фізичну інвалідність ? Тоді, можливо для вас, це буде гарною ідеєю стати 

членом Данської асоціації інвалідів. 

Данська асоціація інвалідів – це загальнонаціональна асоціація людей з інвалідністю, які разом 

борються за життя з рівними можливостями. 

Як член асоціації (314 данських крон на рік), ви приєднуєтеся до потужної мережі в сфері інвалідності. 

Асоціація надає консультації людям з інвалідністю, які відчувають труднощі у співпраці з державною 

системою, та пропонує добровільну підтримку у зв'язку з зустрічами у муніціпалітеті. Ми проводимо 

тематичні зустрічі та соціальні заходи, де наші члени по всій країні діляться знаннями та досвідом про 

життя з інвалідністю. Ці знання є основою нашої політичної роботи як на національному рівні, так і в 

муніципалітеті. 

Консультації пропонуються переважно данською та в обмеженому обсязі англійською мовою. Якщо 

ви не володієте данською чи англійською мовою, зверніться будь ласка до того, хто може допомогти 

вам у спілкуванні. 

Отримайте більше інформації про Данську асоціацію інвалідів: 

 

  

 

www.danskhandicapforbund.dk 

 

 

http://www.danskhandicapforbund.dk/


 

 

Et stærkt netværk for mennesker med handicap 
 

Er du ny Danmark og har du et fysisk handicap? Så kan det være en god ide at blive medlem af Dansk 

Handicap Forbund. 

 

Dansk Handicap Forbund er en landsdækkende forening af mennesker med handicap, som sammen 

kæmper for et liv med lige muligheder.  

 

Som medlem (314 kr. om året) træder du ind i et stærkt netværk på handicapområdet.  

 

Forbundet yder rådgivning til mennesker med handicap, som oplever udfordringer i forhold til samarbejdet 

med det offentlige system og tilbyder frivilligstøtte i forbindelse med møder. Vi afholder temamøder og 

sociale arrangementer, hvor vores medlemmer over hele landet deler viden og erfaringer om livet med et 

handicap. Denne viden udgør fundamentet for vores politiske arbejde både nationalt og i kommuner.  

 

Rådgivningen tilbydes primært på dansk og i begrænset omfang på engelsk. Hvis du ikke taler dansk eller 

engelsk, skal du alliere dig med en person, som kan hjælpe dig med kommunikationen. 

 

Få mere viden om Dansk Handicap Forbund: 

 

  

 

www.danskhandicapforbund.dk 

 

 

http://www.danskhandicapforbund.dk/
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