Så stödjer du Certec
vid Lunds universitet

Lunds universitet

Swishnummer: 1233704806

Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa
i världen och som ett av Nordens främsta forsknings
universitet. 42000 studenter, nästan 3000 forskare och
800 professorer vid åtta fakulteter bedriver forskning i
världsklass, bland annat inom områdena medicin, materialvetenskap, mänskliga relationer, demokrati och
hållbar tillväxt.

Bankgiro: 830-6599
Använd gärna talongen för bankinbetalningen vilken du finner i denna
broschyr.

I Lund möts mångfalden, några av vår tids skarpaste
hjärnor och en forsknings- och utbildningsmiljö som
skapar en utmärkt grund för vetenskapliga genombrott.

Vi tar även tacksamt emot månatliga
gåvor, minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och företagsgåvor. Alla bidrag,
oavsett storlek, är lika välkomna.

Tillsammans arbetar vi alla för att förstå, förklara och
förbättra vår värld och människors villkor.

Du kan enkelt stödja Certec vid Lunds
universitet genom gåvor i valfri storlek.
Bidrag kan swishas eller betalas till
bankgiro.

Stöd CERTEC

Märk din gåva med “Certec”. Ange
även avsändare och e-postadress för
att möjliggöra återkoppling om hur din
gåva gör nytta.

LUNDS UNIVERSITET

Tack för ditt stöd!

LUNDS UNIVERSITET
Helena Perhag
046-222 30 68
helena.perhag@rektor.lu.se
www.lu.se

Vid betalning via internet, vänligen
ange ”Certec” samt dina kontaktuppgifter som medddelande!

Alla vill ju kunna klara sig!
Så tänker säkert du också. Du vill kunna ge hjälp
och få hjälp, men framför allt vill du få lov att finnas
till som den människa du är. Kunna få utlopp för
drömmar och idéer, känna efter, lära nytt, minnas,
arbeta, påverka framtiden. Det brukar gå rimligt lätt i
tillvarons gräddfiler.

Läs mer om Certec på: www.certec.lth.se
Läs mer om Certecs pågående forskning på:
www.certec.lth.se/forskning

valfritt belopp ..................................

Det övergripande syftet med vårt arbete är att skapa
bättre förutsättningar inom livets alla områden för
människor med funktionsnedsättningar. Vårt arbete
utgår från individer i sina levda sammanhang och
strävar efter att skapa kunskap kring utformning
av tekniskt och mänskligt stöd i vardagen. I
Certecs inkluderande metodik utvecklas teknik och
designkoncept i nära samverkan med personer
med funktionsnedsättningar. Vi arbetar både med
individuell design och med universell utformning för
mångfald i samhället.

500 kr

Hjälp Certec att göra kraftfulla
satsningar på doktorander och
utbildningar med inriktning på
välfärdsteknologi!

Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver
forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik
och Design.

100 kr

Området bara ropar efter ett nytänkande och en
inkluderande kreativitet. Vass tankeskärpa och djup
empati. Både spjutspetsar och bredd.

Om Certec

Stöd Certec vid Lunds universitet

Om så hindren skulle torna upp sig mellan dig
och omvärlden, vill du fortfarande få lov att vara
just den du är med dina drömmar, önskningar
och behov. Men det går inte utan vidare – det
kräver att både du och omvärlden har tillgång till
en välfärdsteknologi som vilar på andra kombinationer av design, teknologi och pedagogik än
gårdagens. Helst vill en framöver slippa för många
specialanpassningar vilket är fullt möjligt om en
gör rätt från början, d v s satsar på en universell
utformning.

