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Sveriges Dövas
Ungdomsförbund
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för dig som
är mellan 6-30 år, med ca 900 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

SDUF1966

SDUF - SVERIGES
DÖVAS uNGDOMSFÖRBUND

via tidsbokning

AKTIVITETER 2020
Utbildningshelg för lägerledare
Ansök som lägerledare hos SDUF och delta i den här
viktiga utbildningshelgen tillsammans med SDUF:s lägergrupp där du får planeringstid med andra lägerledare,
verktyg för bra bemötande, konflikthantering, hjärt- och
lungräddning, språkmiljö, krishanteringsplan och
massor mer för att kunna genomföra ett toppläger
med deltagarna!
Datum: 17-19 april 2020
Plats: ABF:s lokaler i Örebro
Antal: Alla som fått jobb som lägerledare
Kostnad: Gratis, inklusive aktiviteter, mat, boende och
resor
Ansök senast 12 mars 2020 på SDUF:s hemsida.

Ungdomsklubbskonferens 2020 - ”KUNSKAP ÄR MAKT”
Varje år samlas medlemmar från SDUF:s ungdomsklubbar till konferens med spännande aktiviteter och
föreläsare i olika aktuella ämnen. Årets tema blir ”Kunskap är makt”. Helgen är dessutom ett perfekt tillfälle
att träffa andra engagerade döva och hörselskadade
ungdomar från hela Sverige.
Datum: 15-17 maj 2020
Plats: Gävle
Antal: ca 2 från varje ungdomsklubb, kan fler om
plats finns
Kostnad: Gratis, inklusive aktiviteter, mat, boende
och resor
Anmälningsdeadline: Håll utkik på vår hemsida för
mer information.

BARNLÄGER MED BUS OCH SKOJ
Dags för SDUF:s traditionella och uppskattade
barnläger! Döva och hörselskadade barn i åldern 6-12 år
tillsammans med fullt teckenspråkiga ledare får vara på
vackra Björkö för en vecka fullt av bus och skoj! Kanske
också med läskiga spökhistorier och vattenkrig mot
ledarna?
Datum: 22-28 juni 2020
Plats: Solhem på Björkö, Göteborg
Antal: 20-25 deltagare och 6-7 ledare
Kostnad: 2000 kr (medlemspris) för aktiviteter, mat och
boende
Resor: Deltagaren lämnas och hämtas på lägerplatsen
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan förlängas om
det finns platser kvar!). Annars är det först till kvarnanmälan som gäller.

Nordiskt juniorläger på island
Åk till Island tillsammans med svenska ledare och träffa
gamla och nya nordiska döva och hörselskadade vänner
mellan 13-17 år! Hur ser isländskt teckenspråk och de
andra nordiska länders teckenspråk ut? Det får du se
här – häng med!
Datum: 13-18 juli 2020
Antal: ca 15 deltagare och 2 ledare från Sverige
Plats: Island
Kostnad: 2000 kr i deltagaravgift plus kostnaden för
flygresorna
Medlemsrabatt: 1000 kr rabatt
Resor: SDUF bokar resor för alla deltagare och ledare
till Island från närmaste flygplats i Sverige
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan förlängas om
det finns platser kvar!). Annars är det först till kvarnanmälan som gäller.

EUROPEISKT JUNIORLÄGER I österrike
Åk till Österrike tillsammans med den svenska gruppen
och träffa döva och hörselskadade ungdomar mellan
13-17 år från hela Europa! Hur ser deras språk, kulturer
och levnadssätt ut? Det får du se här – häng med!
Antal: ca 4 deltagare och 1 ledare från Sverige
Plats: Österrike
Medlemsrabatt: 1000 kr rabatt
Resor: SDUF bokar resor för alla deltagare och ledare
till Österrike från närmaste flygplats i Sverige
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan förlängas
om det finns platser kvar!). Håll utkik i våra kanaler för
mer information som datum och deltagaravgift exkl.
flygkostnader.

EUROPEISKT UNGDOMSLÄGER I TURKIET
Åk till Turkiet tillsammans med den svenska
gruppen och träffa döva och hörselskadade ungdomar
mellan 18-30 år från hela Europa! Hur ser deras språk,
kulturer och levnadssätt ut? Det får du se här – häng
med!
Antal: ca 4 deltagare från Sverige
Plats: Turkiet
Medlemsrabatt: 1000 kr rabatt
Resor: Deltagarna bokar sina resor mellan Sverige och
Turkiet själva.
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan
förlängas om det finns platser kvar!). Håll utkik i våra
kanaler för mer information som datum och deltagaravgift exkl. flygkostnader.

RIDWEEKEND FÖR 18-30 ÅR
Äntligen en ridweekend för dig mellan 18-30 år! Du
får en egen häst att pyssla med hela helgen tillsammans
med andra döva och hörselskadade ungdomar från hela
Sverige – och med en döv ridlärare. Kan det bli bättre?
Datum: 13-16 augusti 2020
Plats: Örebro
Antal: 10 deltagare och 1-2 ledare
Kostnad: 1000 kr (medlemspris) för aktiviteter, ridning,
mat och boende
Resor: Deltagarna bokar sina resor själva till/från Örebro
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan förlängas om
det finns platser kvar!). Annars är det först till kvarnanmälan som gäller.

NORDISKT UNGDOMSLÄGER I SÄFSEN
I år är det vår tur att arrangera NUL – Nordiskt Ungdomsläger i Säfsen. Kom med och representera Sverige
med stolthet, för det blir en rolig och minnesvärd vecka
med ca hundra ungdomar från hela Norden!
Datum: 2-8 augusti 2020
Antal: ca 20 deltagare från Sverige
Plats: Säfsen
Kostnad: 3500 kr i deltagaravgift exkl. resor
Medlemsrabatt: 1000 kr rabatt
Resor: Deltagarna bokar sina resor mellan hemorten
och Arlanda flygplats själva.
Anmälningsdeadline: 12 mars 2020 (kan förlängas om
det finns platser kvar, dock med dyrare deltagaravgift!
För svenskarna är det dessutom först till kvarn. En
namnlista finns i hemsidan).

SDUF:S FÖRBUNDSSTÄMMA
Du som ungdomsklubbsombud eller elevrådsrepresentant kan påverka vad SDUF ska jobba med eller ordna
för aktiviteter för döva och hörselskadade barn och ungdomar genom SDUF:s förbundsstämma. Helgen bjuder
som vanligt på roliga lekar och aktiviteter om kvällarna
samt socialt samkväm. Ta chansen!
Datum: 6-8 november 2020
Plats: Sundsvall
Antal: Varje ungdomsklubb och skola kan skicka ombud/
representanter
Kostnad: 700 kr inklusive allt, som ungdomsklubben står
för. Gratis för elevråden!
Resor: SDUF bokar resor för alla deltagare. Håll utkik
i våra kanaler för mer information och om när anmälningsdeadlinen är.

AKTIVITETER 2020
Dövblind Ungdom
Dövblind Ungdom (DBU) är till för oss alla 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 aktiviteter och läger!
För mer detaljerad information, de senaste uppdateringarna och för
frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss eller följ oss på:

NORDISK UNGDOMSLEDARKONFERENS ”UTMANA DIG SJÄLV!”
Vartannat år turas de nordiska länderna om
att ordna en nordisk ungdomsledarkonferens. I
år är det Sveriges tur! Konferensen handlar om
att ta upp olika aktuella ämnen genom workshops, inspirationsföreläsningar och aktiviteter.
Sist men inte minst, detta är ett perfekt tillfälle
för socialt umgänge och för att träffa andra
dövblinda ungdomar från hela Norden!
Datum: 2-4 oktober
Antal: 2 deltagare från Sverige
Plats: Göteborg
Håll utkik i våra kanaler för mer information
och om när anmälningsdeadlinen är.

Årsmöte
www.fsdb.org/dbu

DOVBLINDUNGDOM

dbu@dbu.nu

DBU - Dövblind
ungdom

Detta årsmöte hålls i Uppsala och kommer
att bjuda på aktiviteter och umgänge utöver
årsmötet. Vi kommer bl.a. erbjuda islandshästridning. Ta chansen att vara med och påverka
DBU:s framtid och passa på att träffa gamla och
nya vänner!
Datum: 8-10 maj
Plats: Uppsala
Håll utkik i våra kanaler om deltagaravgift
inklusive resor/boende och om när anmälningsdeadlinen är.

endagsaktiviteter
Endagarsaktivteter är för dig som vill prova på
nya och spännande aktiviteter. Det kommer
att vara olika aktiviteter under året på olika
platser för att fler ska kunna vara med! Härliga
minnen samt härligt umgänge med gamla och
nya vänner utlovas! Ta chansen och upplev det
med oss!
Datum: Fyra olika endagarsaktiviter under 2020
Antal: Varierar beroende på aktivitet.
Plats: Varierar beroende på aktivitet.
Resor och boende ingår i alla aktiviteter.
Håll utkik i våra kanaler för mer information
som datum, deltagaravgift inklusive resor och
boende och om när anmälningsdeadlinen är.

Unga Hörselskadade
Unga Hörselskadade (UH) är för barn och unga mellan 0-30 år som har
en hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som
använder CI, har ensidig dövhet, tinnitus eller någon annan variant.
På våra läger jobbar vi med att erbjuda en så tillgänglig miljö som möjligt,
vi strävar efter hög teckenspråkskompetens och det finns
alltid tillgång till hörteknik. Våra ledare har antingen själva en
hörselskada eller god kännedom om hur det är att leva med en
hörselskada. För att kunna delta på våra aktiviteter behöver du vara
medlem i Unga Hörselskadade.
Anmälan sker på vår hemsida www.uh.se. Du kan också maila oss på
kansli@uh.se för mer information.
Välkomna på våra aktiviteter och läger!

www.uh.se

kansli@uh.se

unga_horselskadade

Unga Hörselskadade

uh_se

AKTIVITETER 2020
LÄGERLEDARUTBILDNING
Jobba som lägerledare hos oss (du gör din intresseanmälan på vår hemsida) och delta i denna viktiga utbildningshelg i Kista där du får planeringstid med andra lägerledare, verktyg för bra bemötande, konflikthantering,
hjärt- och lungräddning, krishanteringsplan med mera.
Var: Unga Hörselskadades kansli i Kista, Stockholm
När: 6-8 mars
Ålder: 18+
Antal: Alla som fått jobb som lägerledare
Kostnad: Gratis (inklusive aktiviteter, mat, boende och
resor).
Sista anmälan: 16 februari

LÄGER PÅ NORDENS ARK
Häng då med på läger på Nordens Ark i Bohuslän! En
unik chans för dig som gillar djur och vill prova på livet
som djurvårdare. Vill du klappa ett får eller en orm?
Upplev riktigt häftiga dagar bland de vilda djuren. Här
får du chansen att vara med om upplevelser du inte kan
få någon annanstans. Tillsammans med lägerledare gör
ni saker som inga vanliga besökare på Nordens Ark får
göra.
Var: På Nordens Ark i Hunnebostrand, Bohuslän
När: 4-7 april
Ålder: 12+
Kostnad: 500 kr (du bekostar din resa på egen hand, vi
bekostar logi och mat)
Sista anmälan: 8 mars

VÅRLÄGER I ÖSTERGÖTLAND

Ungdomsläger på Herrfallet

Under Valborgshelgen tar vi oss till en mysig lägergård.
Vi ser fram emot en långhelg fullspäckad med spel, lekar,
äventyr, grillning och kanske till och med ett bad eller två
för den modiga! Med under lägret finns ledare från UH
som planerar aktiviteter och ser till att alla deltagare får
den bästa möjliga lägerupplevelsen. Häng på!

På Herrfallet har Unga Hörselskadade under flera år anordnat ett av våra mest populära läger. Parallellt med detta
ungdomsläger pågår barnlägret på samma plats, se mer
information på förra sidan. Visst ses vi där?

Var: Rengen, utanför Linköping
När: 30 april – 3 maj
Ålder: 6- 15 år
Kostnad: 400 kr (resa ingår ej)
Sista anmälan: 1 april

Konferens ”jobba och studera utomlands”
Konferens med fokus på inspiration och vägledning för
dig som är ung och har en hörselskada och funderar kring
studier och arbete utomlands. Konferensen genomförs i
Malmö och vi utlovar spännande och inspirerande föreläsningar från personer som arbetat samt studerat runtom i
världen. Vi gör även ett besök i Köpenhamn som ligger på
andra sidan sundet!
Var: Malmö
När: 16-17 maj
Ålder: 18-30 år
Kostnad: 300 kr (resa ingår)
Sista anmälan: 15 april

Barnläger på Herrfallet
På Herrfallet har Unga Hörselskadade under flera år anordnat ett av våra mest populära läger. På Herrfallet bor vi
i stugor, vi lagar vår egen mat och har lägeraktiviteter både
ute och inne. På programmet står traditionella lägeraktiviteter och räkna med en hel del bad vid den långgrunda
sandstranden på området. Du kommer väl med?
Var: Herrfallet, Arboga
När: 22 juni-28 juni
Ålder: 6-12 år
Kostnad: 700 kr (resa ingår ej)
Sista anmälan: 29 april

Var: Herrfallet, Arboga
När: 22 juni-28 juni
Ålder: 13-18 år
Kostnad: 700 kr (resa ingår ej)
Sista anmälan: 29 april

Språkresa TILL England FÖR HÖRSELSKADADE UNGDOMAR
Följ med på språkresa till England sommaren 2020, träffa
nya vänner och utveckla din engelska. På språkresan har
du lektioner på dagtid och på eftermidddagarna har du
aktiviteter tillsammans med andra på skolan, till exempel bollsport, ridning eller dans. Med på resan finns en
ungdomsledare som kan både engelska och svenskt
teckenspråk. Vi har också hörslinga med för att säkerställa
att undervisningen är tillgänglig. Språkresan arrangeras av
Riksförbundet DHB, Unga Hörselskadade och språkreseförmedlaren Avista.
Datum: 13-27 juni 2020
Plats: Ilfracombe i England
Ålder: 14-17 år
Kostnad: 15 000-17 000 kr exkl. flyg
Sista anmälningsdag: 31 januari. Mer information och
anmälan hittar du på: https://www.avista.nu/sprakresor/
ungdomskurser/engelska/england-ilfracombe/ilfracombehorselskadade/.

Teckenspråksvecka
Är du nyfiken på teckenspråk? Eller du kanske redan kan
en del teckenspråk och vill lära dig mer? Vi kommer att
vara på Västanviks folkhögskola utanför Leksand. Skolan är
teckenspråkig, vilket gör att du får möjlighet att träna ditt
teckenspråk även utanför lektionssalarna. På dagarna är det
teckenspråkslektioner och på kvällarna organiserar ledare
traditionella lägeraktiviteter.
Var: Västanviks folkhögskola i Leksand
När: 26 juli - 2 augusti
Ålder: 15-30 år
Kostnad: 1500 kr (resa ingår).
Sista anmälan: 10 maj

BARNENS BY

Halloweenläger

Åk med på ett härligt sensommarläger i mysiga Hästsveda
norr om Hässleholm. Barnens by är en populär lägergård
som ligger vid Lursjön. Vi hoppas på fint väder och utlovar
bad, mys, roliga aktiviteter, grillning samt massa annat kul!
Lägret pågår i fem dagar och detta blir en perfekt avslutning
inför skolstarten några veckor senare.

Den näst sista helgen i oktober bjuder vi in till vår kusliga
Halloweenhelg. Vi kommer bo i stugor, ha spännande och
mysiga aktiviteter, umgås och fira Halloween.

Var: Hässleholm, Skåne
När: 3 - 7 augusti
Ålder: 6-15 år
Kostnad: 500 kr (resa ingår ej).
Sista anmälan: 10 maj

UTBILDNINGSDAG - ”JAG OCH MIN HÖRSELNEDSÄTTNING”, ”Jag och
min tinnitus” och ”jag och min meniéres”
Utbildningsdag med fokus på att lära sig mer om sin
hörselnedsättning, om tinnitus samt om meniéres sjukdom.
Hur förhåller man sig till de utmaningar hörselskadan
medför i livet, vilka verktyg underlättar, hur ser andras
erfarenheter ut samt hur kan hörselskadan kan påverka
mig som person.
Var: I våra kanslilokaler i Kista, Stockholm
När. 20 september
Ålder: 15-30 år
Kostnad: 300 kr (resa ingår)
Sista anmälan: 20 augusti

Var: Herrfallet, utanför Arboga
När: 23-25 oktober
Ålder: 6-15 år
Kostnad: 300 kr (resa ingår ej)
Sista anmälan: 2 oktober

Årsmöte
Årsmötet är vårt högsta beslutande organ där kommande
året för UH tar form. På årsmötet väljs vår styrelse, vi
beslutar om verksamhetsplan och tema samt behandlar
motioner och propositioner. Alla medlemmar som är 30
år eller yngre har rösträtt och kan delta på årsmötet. Under årsmöteshelgen har du även möjlighet att träffa andra
medlemmar du inte träffat på länge, umgås, diskutera och
byta erfarenheter. Vi kommer under årsmöteshelgen också
arrangera konferensen ”AI och hur den påverkar oss med
hörselskada”.
Var: I våra kanslilokaler i Kista, Stockholm
När. November månad
Ålder: Alla medlemmar
Kostnad: Gratis!
Sista anmälan: Håll utkik på vår hemsida och våra sociala
medier för mer information.

Riksförbundet DHB
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 med frågor kring tillgänglighet.
Hemsida: www.dhb.se
Facebook: Riksförbundet DHB
E-post: kansliet@dhb.se
Varmt välkomna till våra konferenser och läger!

www.DHB.se

kansliET@DHB.se

RIKSFÖRBUNDET DHB

AKTIVITETER 2020
Konfirmationsläger på Gålö
Gålölägret är ett konfirmationsläger i samarbete med
Högalids församling i Stockholm. Lägret välkomnar dig
som går i grundskola, resursskola, träningsskola, specialskola eller särskola.
Datum: 15 juni - 4 juli 2020. Konfirmation 4 juli i Prins
Oscars kapell på Gålögården.
Plats: Gålögården utanför Stockholm.
Kostnad: Lägret är gratis. Resa till lägret ombesörjer
föräldrarna.
Ålder: Cirka 14-18 år
Mer information: www.svenskakyrkan.se/hogalid/konfirmation

Språkresa till England för hörselskadade ungdomar
Följ med på språkresa till England sommaren 2020,
träffa nya vänner och utveckla din engelska. På språkresan har du lektioner på dagtid och på eftermidddagarna
har du aktiviteter tillsammans med andra på skolan,
till exempel bollsport, ridning eller dans. Med på resan
finns en ungdomsledare som kan både engelska och
svenskt teckenspråk. Vi har också hörslinga med för att
säkerställa att undervisningen är tillgänglig. Språkresan
arrangeras av Riksförbundet DHB, Unga Hörselskadade
och språkreseförmedlaren Avista.
Datum: 13-27 juni 2020
Plats: Ilfracombe, England
Ålder: 14-17 år
Kostnad: 15 000-17 000 kr exkl. flyg
Sista anmälningsdag: 31 januari. Mer information och
anmälan hittar du på: https://www.avista.nu/sprakresor/
ungdomskurser/engelska/england-ilfracombe/ilfracombe-horselskadade/.

BLI MEDLEM
Vill du bli medlem i Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom,
Unga Hörselskadade eller Riksförbundet DHB? Här nedan kan du läsa mer
om organisationerna och om hur du går tillväga för att bli medlem!
Sveriges Dövas Ungdomsförbund är för dig mellan 6-30 år
och är döv, hörselskadad,
hörande med döva syskon
och/eller föräldrar eller intresserad av teckenspråk.

Unga Hörselskadade är för
dig mellan 0-30 år som har
en hörselskada, tinnitus, ensidig dövhet eller använder CI.
Medlemskap är gratis.

www.sduf.se

www.uh.se

Dövblind Ungdom samlar
ungdomar mellan 0-30 år som
har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Medlemsavgiften är 150
kronor per år.

www.fsdb.org/dbu

Riksförbundet DHB är en
föräldrarförening för familjer
som har barn som är döva,
hörselskadade eller har språkstörning. Medlemsavgiften är
350 kronor per familj och år.

www.dhb.se

söka ekonomiskt stöd
Vi vill att så många som möjligt får möjlighet att delta på våra aktiviteter. Därför vill vi tipsa om att du kan söka ekonomiskt stöd för
att kunna vara med. Det finns en rad fonder, stiftelser och förbund
som är anpassade för barn och unga med hörselskada, döva eller med
dövblindhet. Till några av våra aktiviteter finns det särskilda bidrag att
ansöka om.
På Sveriges Dövas Ungdomsförbunds hemsida finns en omfattande lista:
www.sduf.se/ansoka-till-fonder-och-stiftelser/.
Kontakta din organisation för mer information.

Vi ses snart!

