VERKSAMHETS – och BUDGETSPLAN 2019
Sveriges Dövas Ungdomsförbund

INLEDNING
Det här är Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) verksamhetsplan 2019. Den
är en viktig översikt över förbundets verksamhet för döva och hörselskadade
barn och ungdomar under det kommande året och beslutas av förbundsstämman och ska följas av förbundets aktiva och anställda i enlighet med
budgetplan 2019.
Inom vårt förbund ska vi ha tydliga mål för verksamheten så att den kan drivs på
ett så bra sätt som möjligt. Målen är upprättade inom de tre områden som vår
verksamhetsplan är fokuserad på - mötesplatser, påverkansarbete och
kunskapsspridning.
SDUF ska även företräda medlemmarnas intressen och ska med utgångspunkt i
den lokala nivån stödja ungdomsklubbar i deras arbete. SDUF har till huvuduppgift att lägga fokus på effektivitet och produktivitet men också ett fortsatt
förbättringsarbete inom förbundet och stöd till ungdomsklubbarna.
Årets tema är ”Vägen till framgång”, där SDUF vill lyfta fram att det finns många
unga döva som lyckats på många olika sätt, som att bilda företag, att ta segrar
i ideellt arbete och kamp eller om man har andra förutsättningar, t ex börjat om
från noll och kommit långt. Det finns tusen olika vägar, sätt och möjligheter – och
ingenting är omöjligt!

LÄGER- OCH KURSVERKSAMHET
Vi har ett samarbete med Unga Hörselskadade, Dövblind Ungdom och flera
andra ungdomsorganisationer för inspiration och idéer till vår verksamhet. Vi
avser att genomföra eller skicka deltagare till följande läger och kurser under
2019:
Kurser och andra events:









Styrelseutbildning för ungdomar i maj i Västanviks folkhögskola
EUDY Youth Worker Seminar i april i Österrike
Ungdomsklubbkonferens, under våren i Göteborg
Utbildningshelg för SDUF:s lägerledare under våren i Örebro
Nordiskt Ungdomsseminarium under våren på Island
EUDY Summer School i augusti i Norge
Dövas Dag i september på Gotland
SDUF:s förbundsstämma under hösten i Härnösand
1

Läger:








Barnläger för 6-12 år i Sverige
Juniorsläger för 13-17 år i Sverige
Ungdomsläger för 18-30 år i Sverige
Nordiskt barnläger för 7-12 år i Norge
EUDY Children Camp för 9-12 år i Europa
WFDYS Youth Camp för 18-30 år i Paris
Språkresa för 14-17 år till USA

INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
Hemsida
Vår hemsida ska få en förbättrad look och nya lättillgängliga funktioner för en
bättre användarupplevelse. Man ska kunna enkelt hitta allt man behöver veta
om SDUF, oavsett om man vill läsa om våra läger, hitta kontaktinformation eller
veta mer om vår verksamhetsplan. Hemsidan ska vara smidig, tillgänglig och
enkel att använda. Arbetet med intranätet Yammer för ungdomsklubbarna
fortsätter under 2019.
Sociala medier och övriga informationskanaler
Vi använder sociala medier så som Instagram, Facebook och Twitter för att
sprida information om vår organisation och vårt arbete. Vårt fokus detta år
kommer som förra året vara att ständigt utöka information på teckenspråk. Våra
sociala medier är:





Facebook: SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966
Twitter: sduf1966
Hemsida: www.sduf.se

Våra övriga informationskanaler sker via:




SDUF:s skolturné i hela Sverige
Nyhetsbrev i videoformat
Broschyrer

Unga Dövas Zon i Dövas Tidning
SDUF har två sidor i varje nummer av Dövas Tidning som ges ut sex gånger per
år; Unga Dövas Zon. Sidorna innehåller information och nyheter om vad som
sker inom både SDUF och våra anslutna ungdomsklubbar. Medlemmarna ska få
möjligheten att få Unga Dövas Zon via e-mail.
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SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER
Ledning och styrning
SDUF arbetar ständigt för att stärka och utveckla ledningen och styrelsen. Det
gör vi i olika former av stöd, bland annat en kickoffhelg, till våra förtroendevalda.
Förbundet ska vara rustat för att leda och driva en effektiv verksamhet och
arbete med en stark förankring i våra stadgar, riktlinjer och mål.
Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året, två på förbundskansliet och två hos ungdomsklubbarnas hemvist. Förutom dessa möten så ska
ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang som styrelsen
bedömer är relevanta. Arbetsutskottet har möten vid behov.
Arbetsgrupper, bland annat Lägergruppen, ska ha minst 2 möten per år och
däremellan arbeta aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och
kallas till möte vid behov.
Inför det kommande verksamhetsåret gäller det att representera förbundet i
olika sammanhang. Våra prioriterade representationer under 2019 är:
















Ordförandegruppen (två gånger under året)
SDR:s förbundsstyrelsemöten (sex gånger under året)
SPSM:s nationella skolråd
Andra möten som rör SPSM
Möten som rör döva asylsökande
RGD/RGH:s möten
Tolkfrågor
Arbetsmarknadsfrågor
Sociala frågor
Möten med myndigheter och andra beslutsfattare
DNUR möte på Island (vår) och i Norge (höst)
EUDY General Assembly i Belgien (vår/sommar)
WFDYS kongress i Paris (sommar)
Järvaveckan i Stockholm
Almedalen på Gotland

INTRESSEPOLITISKT ARBETE
SDUF fortsätter med det intressepolitiska arbetet, där vi även fokuserar på att
utveckla vårt politiska program som tydliggör hur vi driver våra frågor med
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, tolktjänsten både inom
arbetslivet och tolkning på universitetet samt i annan eftergymnasial utbildning,
skolfrågor, delaktighet och sociala rättigheter inklusive asylfrågor.
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LIKABEHANDLINGSPLAN
Alla människor har rätt att kunna känna sig trygga och välkomna i vår
verksamhet. Under hösten 2017 och 2018 har det blivit högaktuellt genom
#metoo- och #BYSS-rörelsen och SDUF beslutade att satsa på ett tydligt och
gemensamt likabehandlingsarbete på alla nivåer inom SDUF. Arbetet med att
ta fram en gemensam likabehandlingsplan kommer att fortsätta pågå under
2019.

PROJEKTVERKSAMHET
Ansökan om jämställdhetsprojekt
SDUF har tillsammans med Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) under 2018
skickat in en ansökan om ett Jämställdhetsprojekt till Jämställdhetsmyndigheten,
vars besked kommer i slutet av 2018 eller början av 2019. Skulle det bli avslag,
avser vi att prova med att skicka till Arvsfonden istället.
Syftet med projektet är att ha förebyggande arbete för barn och unga som
utsätts för kränkningar eller övergrepp av äldre inom samma minoritetsgrupp.
Projektet riktar sig till pojkar och män i vår målgrupp, det vill säga döva och
hörselskadade pojkar och män upp till 30 år och syftar bland annat till att ge
målgruppen en arena att samtala om och reflektera över hur maskulinitetsnormer begränsar och påverkar våra liv. Syftet är att arbeta förebyggande och
våldspreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld.

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk
SDUF:s arvsfondensprojekt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) är
inne på sitt andra år. Projektet kommer att fortsätta med stödverksamheten och
att planera seminarier och föreläsningar/workshops. De har en BOUJT-turné där
de besöker professionella som arbetar med vår målgrupp och andra
samhällsaktörer samt träffar föräldrar till döva och hörselskadade barn. De
planerar även att genomföra en större statistisk inventering över situationen för
vår målgrupp ser ut inom psykisk ohälsa.
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BUDGETPLAN 2019
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