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På Trivector ska god tillgänglighet och gott bemötande omfatta alla våra anställda
och besökare oavsett eventuell funktionsnedsättning. Här ska människor med
funktionsnedsättning kunna vistas och verka på samma grunder som andra och bemötas med samma respekt och förståelse.
Med begreppet ”personer med funktionsnedsättning” menas genomgående i denna
policy personer med fysiska, psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Inriktning
Ju bättre vi är på att skapa en tillgänglig miljö desto mindre av individuellt stöd
och individuella anpassningar behövs för att kunna delta och medverka i vår verksamhet. Funktionshinder är inte något som en person har, utan det är miljön som är
funktionshindrande.
I första hand avser vi att genom ökad kunskap nå en förståelse för olika funktionsnedsättningar, såväl synliga som dolda, och på så sätt undanröja miljöer och situationer som är funktionshindrande. I andra hand ska vi ge personligt stöd och göra
anpassningar som så långt som möjligt motverkar konsekvenserna av kvarstående
funktionshinder. Genom att utgå från individens förutsättningar ska varje person
med funktionsnedsättning få den hjälp som behövs för att kunna vistas och verka
hos oss.

I uppdrag
God tillgänglighet för alla är en viktig grundläggande aspekt att ta hänsyn till i
många av de uppdrag vi utför åt våra kunder liksom i flera forskningsprojekt. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar utifrån rådande lagstiftning
och riktlinjer ska genomsyra alla lösningsförslag som ges av oss på Trivector.

Internt
Vi arbetar internt för god tillgänglighet på många olika sätt och utifrån rådande behov, till exempel genom:
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Tillgänglighet till våra lokaler (hissar, dörröppnare osv.)
Tillgängliga lokaler och utrustning (genom möblering, höjd-och sänkbarbara bord, toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning osv.)
Teknisk utrustning för att underlätta för personer med hörselnedsättning
Tillgänglig webbplats

