
Välkommen till vår  
barn- och föräldraverksamhet 
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Det här har vi på Synskadades Riksförbund:

Varje år ordnar vi läger 
och aktiviteter för barn och 
unga mellan 7 och 16 år. 
Se närmare 
www.srf.nu/barnlager.
Ansvarig:  
Christine Heli,  
christine.heli@srf.nu,  
08-39 92 46

Lägerverksamhet

Medlemstidningen

Vår taltidning Oboj ingår 
i barnens medlemskap tills 
de är 18 år. Den kommer ut 
sex gånger på år på daisy-
skiva och ca elva gånger på 
podcast. Du kan mejla till 
tidningen på: oboj@srf.nu

Barnsidor på webben

På vår hemsida  
www.srf.nu finns det 
särskilda sidor som vänder 
sig till dig som är barn 
eller ungdom. Prova våra 
ljudbaserade dataspel!

Barn- och ungdomsråd
I SRF:s barn- och ungdoms-
råd kan du vara med och 
påverka frågor som rör 
barn och unga med synned-
sättning. 2016 söker vi nya 
medlemmar till barn och 
ungdomsrådet. 
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Och för er föräldrar:

Medlemstidning

Perspektiv kommer ut 
sex gånger per år. Mejla: 
srfperspektiv@srf.nu

Föräldrakurser

Vi anordnar en kurs per 
år för föräldrar.  
Ansvarig: Christine Heli,  
christine.heli@srf.nu,  
08-39 92 46

Juridiskt stöd

Som medlem kan du 
få juridisk hjälp av 
förbundsjurist Leif 
Jeppsson. Kontakt: 
leif.jeppsson@srf.nu, 
08-39 92 48

Föräldraråd

I SRF:s föräldraråd är
föräldrar från olika
delar av landet med och
påverkar i viktiga frågor och
delar erfarenheter.



Synskadades Riksförbund
Arbetar för att personer med 
synnedsättning i alla åldrar ska kunna vara 
aktiva och delaktiga i samhället. Det gäller 
frågor som rör bland annat habilitering 
och skola för barn och unga och stöd till 
föräldrar. Som medlem stödjer du vårt 
arbete och du kan även vara med och 
påverka vilka frågor vi ska driva.

Ju fler vi är desto bättre! 

Stöd vårt arbete Plusgiro 90 00 90-2

Vill du veta mer?
Kontakta Christine Heli, telefon 08-39 92 46 eller mejla till 
christine.heli@srf.nu

Medlemskap
Du kan ansöka om medlemskap för både dig och ditt barn på  
www.srf.nu/medlem
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