Wie is GRIP?
GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een
handicap. De organisatie werd opgericht in 2000 door mensen met een
handicap. Ook vandaag staan ervaringsdeskundigen aan het roer van de
organisatie.
GRIP streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en komt op voor
een inclusieve samenleving.
GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. We
versterken het recht op inclusief onderwijs. We komen op voor betaald
werk, voldoende inkomen en een toegankelijke en betaalbare woning. We
versterken het recht op voldoende ondersteuning en zelfbeschikking
daarbij.
Wie kan bij GRIP terecht?
Het gaat bij GRIP om gelijke rechten voor iedere persoon met een
handicap. Dit wil zeggen dat we het niet hebben over een groep of over
bepaalde groepen, maar over individuen, mensen met gelijke rechten.
GRIP is dan ook handicap-overstijgend – we denken niet in vakjes per
soort handicap maar werken rond diversiteit en mensenrechten.
Wat doet GRIP?
GRIP doet studiewerk en schrijft voorstellen uit voor de overheid. We
lobbyen en voeren actie om het Vlaamse en federale beleid te
beïnvloeden.
We werken aan beeldvorming waar niet de handicap centraal staat, maar
de deelname aan de samenleving. Dit doen we door sensibilisatie, het
organiseren van debatten, het aanbieden van getuigenissen en samen te
werken met de media.
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is ons
uitgangspunt. GRIP waakt er over dat het VN-Verdrag stap voor stap
wordt waargemaakt.
Hoe kan jij meedoen?
Je kan vrijwilliger worden of je inschrijven als sympathisant.
Als vrijwilliger kan je aansluiten bij een van onze thematische netwerken.
Bijvoorbeeld onderwijs, werk, wonen, inkomen, ondersteuningsbeleid, VNVerdrag, kijk op handicap, media.
Je kan ook getuigenissen geven in scholen of bij organisaties.
Sympathisant worden betekent dat je achter onze visie en doelstellingen
staat. We houden onze sympathisanten op de hoogte van de activiteiten
die we opzetten.

Wil je meer lezen over GRIP? Op deze website vind je alle informatie over
onze werking. We hebben ook een ‘vraag en antwoord’ pagina. Veel
leesplezier!

