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För ett tillgängligt samhälle
Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på 
 Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med syn
nedsättning ska kunna ta ut pengar lika lätt som alla andra. Precis 
sådant sysslar vi med, att förenkla vardagen och göra samhället mer 
tillgängligt för personer med synnedsättning.

Genom att aktivt delta i samhällsdebatten har vi genom åren fixat:
• Ticksignal vid övergångsställen
• Utrop på busshållplatser
• Ledstråk på tågperronger och på flera sjukhus
• Talstöd och märkt knappsats i bankomater
• Punktskrift på medicinförpackningar

Vi arbetar också Fram Förbättringar som hjälper dig som precis 
börjat se dåligt att klara vardagen bättre, till exempel genom 
markeringar med kontrastfärger i trappor och på glasdörrar. Som 
medlem kan du själv vara med och påverka vilka frågor vi till
sammans ska jobba med. 

bengt, 44 år:
Jag vill vara med och påverka min egen framtid och det kan  

jag göra med srF. under mina år som medlem i srF har jag jobbat 
aktivt med att få upp synskadefrågor, som rätt till ledsagning och 
färdtjänst, på mina kommunpolitikers agendor. På det personliga 

planet har jag kommit in i en härlig gemenskap och fått  
många nya vänner.
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det ska va’ gött att leva
det ser Vi till genom att ordna aktiviteter där du kan prova på 
något nytt och träffa nya vänner. Vi har temakvällar, fester, prova 
påaktiviteter, läger och en egen resebyrå. Vi går också på bio, teater 
och idrottsevenemang med syntolkning. 

Vill du gå en kurs i matlagning, lära dig hur du använder en 
smartphone eller varför inte vara med i en bokklubb? Gå med i 
någon av våra studiecirklar! Vi har ofta temakvällar, där vi till 
exempel pratar om olika hjälpmedel, har kryddprovning eller tar 
upp något du som medlem föreslår. Kontakta din lokala förening för 
att få reda på vad som händer hos dig.

med Vår resebyrå SRF Fritid har våra medlemmar möjlighet att 
besöka nya städer och länder. Vi står för ledsagning, du betalar för 
resan. Vi anordnar resor både inom Sverige och utomlands, till 
exempel båtluff i Stockholms skärgård, resor till Prag och Portugal.

som medlem får du också
• Medlemstidningen SRF Perspektiv, som ges ut i tryck,  

punktskrift och tal

• Tillgång till SRF Fritid, vår egen resebyrå (exklusivt för våra 
medlemmar med synnedsättning)

• Lägerverksamhet för barn med synnedsättning

• Aktiviteter för barn och föräldrar 

• Juridiskt stöd i synskaderelaterade frågor

• Rabatter på varor och tjänster, till exempel hos  
Iris Hjälpmedel

• Kursverksamhet

• Tillgång till lokala tidningar

• Möjlighet att semestra samt fira jul och påskhelger på vår fina 
kursgård Almåsa i Västerhaninge (exklusivt för våra medlemmar 
med synnedsättning)
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bli medlem!
du kan bli medlem om du själv har en synnedsättning eller är 
vårdnadshavare till barn med synnedsättning. Anhöriga och andra 
personer som vill stödja SRF:s arbete och delar våra värderingar kan 
bli stödjande medlemmar. För att bli medlem gå in på vår hemsida 
och registrera dig, ring telefonnummer 0839 90 00 eller mejla till 
medlem@srf.nu. Bli medlem redan idag och kom med i vår gemen
skap.

ulla, 66 år:
tänk vad livet är föränderligt! Jag hade ett fantastiskt  

intressant och roligt arbetsliv med många trevliga möten med 
 människor. sen hände något med mina ögon. Jag blev synskadad och 
tappade lusten till det mesta. av en händelse träffade jag en kvinna 

som var med i synskadades riksförbund. Hon bjöd in mig till en 
 modevisning som srF arrangerade. det blev vändpunkten i mitt liv. 

Jag träffade andra synskadade, har fått många nya vänner och 
 fina upplevelser som jag är oerhört tacksam över.
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storstilade hjälpmedel
Vi är många som ser dåligt men det finns flera hjälpmedel som 
förenklar livet för oss. Om du vill gå en studiecirkel eller studera på 
folkhögskola kan vi hjälpa till att översätta din kurs litteratur till 
storstil, talbok eller punktskrift. Vi har också egna kurser i punkt
skrift.

den Vita käPPen hjälper oss att inte 
snubbla på trottoarkanter och annat 
som vi inte kan se. Den hjälper också 
seende att uppmärksamma oss.  
Käppen var det första hjälpmedlet för 
syn skadade.

ungeFär 300 Personer har också en 
ledarhund. Den vanligaste rasen är 
labrador.
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14 000 medlemmar över hela landet 
srF är en PartiPolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation 
av synskadade. Vi bildades 1889 och har idag cirka 14 000 medlemmar. 
Våra medlemmar är både barn och vuxna, med synnedsättning och 
seende. 

srF är indelat i tre niVåer; lokalt, distrikt och riks. Medlem är du i 
lokalföreningen eller i distriktet.  

Vi samarbetar med flera internationella organisationer för personer 
med synnedsättning. Nu stödjer vi projekt i till exempel Nicaragua, 
Tanzania och Vietnam. Vi jobbar nära organisationen Unga Syn
skadade, för dig mellan 1231år.
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ditt stöd behövs
samHället är i ständig Förändring och det gäller även vårt arbete. 
Med ditt stöd kan vi fortsätta ställa krav på politiker och andra 
makthavare. Genom att bli medlem i SRF stödjer du arbetet för ett 
bättre samhälle för synskadade. Vi informerar om synskador och vår 
situation och bidrar med stöd till ögonforskningen. 

Vi Välkomnar bidrag och gåvor från privatpersoner, företag, 
myndigheter, stiftelser och organisationer. Enklast bidrar du genom 
att sätta in på vårt konto, plusgiro 90 00 902.

ineke, 85 år:
när min syn blev sämre saknade jag verkligen att läsa. 
genom srF:s punktskriftskurser har jag fått tillbaka 

mitt läsande. nu kan jag ta del av böcker och tidningar 
igen. det har gjort mitt liv mycket rikare. 



Hör gärna av dig
gå in På srF.nu där hittar du allt från nyheter till kontaktupp gifter. 
Du kan också ringa telefonnummer 0839 90 00 eller mejla till 
info@srf.nu

denna broscHyr Finns även i punktskrift och tal. Broschyren 
beställs från Synskadades Riksförbund via kontorsservice@srf.nu 
eller 0839 90 00. Broschyren kan också laddas ned från vår 
 hemsida. 

Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
Tel 0839 90 00
Fax 0839 93 22
info@srf.nu
www.srf.nu

Unga Synskadade
Sandsborgsvägen 44
122 33 Enskede
Tel 0839 92 85
info@ungasyn.se
www.ungasyn.se


