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Denna broschyr är gjord av Unga Hörselskadade i samarbete med Sveriges Döva
Ungdomsförbund (SDUF), Dövblind Barn och Ungdom (DBU), Unga med
Språkstörning (UMS) och med Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och
barn med språkstörning samt deras familjer (DHB).

Om du har frågor kring någon aktivitetet hör av dig till den organisation som
anordnar den.

Om du vill ha fler examplar av denna broschyr, kontakta Unga Hörselskadade på
hej@uh.se.

Unga Hörselskadade (UH) är en organisation för och av dig som är
mellan 0-30 år gammal och har en hörselskada. Vi skapar mötesplatser
för dig med hörselnedsättning, har ensidig eller dubbelsidig dövhet, har
tinnitus, är ljudöverkänslig eller har meniéres sjukdom. Det spelar ingen
roll om du använder hjälpmedel eller inte. Det spelar inte heller någon
roll vilken typ av hjälpmedel du har, oavsett om det är Hörapparat, CI,
EAS eller BAHA. Du som anhörig är alltid välkommen att kontakta oss
om du vill veta mer om våra verksamheter eller funderar över något.

Vi arbetar för att du som har en hörselskada ska ha kunna möta andra
hörselskadade och finna vänner och förebilder i vår verksamhet. Våra

mötesplatser finns såväl lokalt, regionalt och nationellt som
internationellt.

Unga Hörselskadade är av och för unga med hörselskadade.

Välkomna på våra aktiviteter och läger!

Unga Hörselskadade

www.uh.se hej@uh.se Unga Hörselskadade

unga_horselskadade uh_se
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Sveriges Dövas
Ungdomsförbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för dig
som är mellan 6 – 31 år, med ca 600 medlemmar i hela Sverige. Det

spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande och har döva
syskon och föräldrar – du är välkommen att delta i våra aktiviteter!
Alla våra läger och aktiviteter sker på fullt teckenspråk. Som medlem
får du medlemsrabatt eller medlemspris på alla våra kurser och läger.
Du kan ansöka om medlemskap i vår hemsida. Där i hemsidan hittar du
också en lista över fonder som du kan ansöka om ekonomiskt stöd för

lägerdeltagaravgiften. SDUF erbjuder även delbetalning av
deltagaravgiften.

Är du mellan 16 – 35 år? Ansök då sommarjobb som lägerledare!
Antingen som praktikant, ledare, föreståndare eller gruppledare
utomlands. Du blir viktig förebild för barnen och ungdomarna!

Varmt välkommen på våra läger och aktiviteter!

För mer detaljerad information, de senaste uppdateringarna och för
frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss eller följ oss på:

www.sduf.se kansli@sduf.se SDUF - SVERIGES
DÖVAS uNGDOMSFÖRBUND

SDUF1966 via tidsbokning
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Dövblind Barn och Ungdom (DBU) är till för alla oss som är barn och
ungdomar, mellan 0 – 30 år, och som lever med kombinerad syn- och
hörselnedsättning eller dövblindhet. DBU:s mål är att skapa möjligheter
för våra medlemmar att träffas och att göra barn och unga personer
med dövblindhet mer synliga i samhället. Vi ordnar roliga, spännande
aktiviteter på helt dina villkor men så att du ändå får utmana dig själv

tillsammans med andra i samma situation som dig!

DBU arbetar också för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet
och självbestämmande för alla barn och ungdomar med dövblindhet

inom alla områden i samhället.

Välkommen på våra fysiska och digitala aktiviteter!

För mer detaljerad information, de senaste uppdateringarna och för
frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss eller följ oss på:

DÖVBLIND BARN
OCH UNGDOM

www.fsdb.org/dbu dbu@dbu.nu

DOVBLINDBARNOCHUNGDOM DBU – DÖVBLIND BARN
OCH UNGDOM
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Har du språkstörning och är mellan 13 och 30 år?
Välkommen med i UMS (Unga med språkstörning)!

Vi är ett nytt ungdomsförbund som bildades i februari 2020. Vi vill
samla unga med språkstörning för att umgås med varandra, dela

erfarenheter och ha roligt tillsammans. Vi arbetar också för att öka
kunskapen om språkstörning i samhället.

Följ oss på Facebook och Instagram, där vi lägger ut information om
kommande träffar. På www.ungamedsprakstorning.se hittar du
information om förbundet och kan läsa mer om språkstörning.

Välkommen till UMS!

Unga med språkstörning

www.ungamedsprakstorning.se ums@dhb.se

ungamedsprakstorningungamedsprakstorning
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Riksförbundet DHB finns till för döva, hörselskadade barn och barn
med språkstörning samt deras familjer.

Hos DHB tror vi inte att ensam är stark, vi är en organisation av och
för familjer. Kommunikativa funktionshinder är inte en persons problem
utan allas utmaning. DHB ser till hela familjens behov och intressen
under barnets väg från förskolan till arbetslivet. DHB anordnar
familjeläger, temadagar, konferenser och arbetar intressepolitiskt

Varmt välkomna till våra konferenser och läger!

Riksförbundet DHB

www.dhb.se

kansliet@dhb.se Riksförbundet DHB

SKANNA QR KOD




