Möjligheternas
medlemskap
– bli en del av vårt arbete för ett tillgängligt samhälle

”Jag vill vara med och påverka
min egen framtid och det kan 		
jag göra i SRF.
På det personliga planet har
jag kommit in i en härlig
gemenskap och fått många
nya vänner.”
Bengt, 44 år

Denna folder finns i följande versioner: på papper i tryckt
text, som punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISYformat. Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00
eller e-post: kontorsservice@srf.nu
Trydells tryckeri 2018. grafisk form: Kari Agger/SRF illustration: Linnea Blixt,
Foto: Mostphotos, Alexander Ruas, Peter Holgersson, Joachim Kåhlman.

2

Livet ur en annan synvinkel
Synskadades Riksförbund (SRF) består av medlemmar med
insikt i hur det är att se lite eller ingenting alls. Vissa har levt
med sin synnedsättning sedan födseln, medan andra har fått
den senare i livet. Här finns också stödmedlemmar.
Inom SRF finns en stor och lång erfarenhet samlad, och en
stark vilja att förbättra och underlätta livet för synskadade.
Att leva med en synnedsättning innebär helt enkelt att man
måste tänka utifrån ett annat perspektiv: att se möjligheter i
stället för hinder och problem. Det är något vi gärna delar med
oss av till dig.
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Visste du att …

Dagens digitala ljudböcker har
utvecklats från talböcker på
rullband som SRF var med och
tog fram för synskadade redan
på 1950-talet.

Förändringarnas förbund
SRF arbetar ständigt med att påverka beslutsfattare på riksoch lokalnivå. Detta för att samhället ska bli så tillgängligt
som möjligt för oss med synnedsättning. Med dig blir vi
starkare i våra krav. Några exempel på frågor vi drivit är införandet av ticksignaler vid övergångsställen, utrop på busshållplatser och punktskrift på medicinförpackningar.
De frågor vi fokuserar på i dag är faktiskt samma som när
förbundet grundades år 1889: nämligen att skapa ett rättvist,
jämlikt och tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
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Vad kan vi göra för dig?
Gemenskap är ledordet för hela vår verksamhet. SRF anordnar
kurser, temakvällar, fester och läger. Vi går på kultur- och
idrottsevenemang med syntolkning.
Med vår resebyrå SRF Fritid har du möjlighet att besöka nya
platser. Vi står för ledsagning och reser både utomlands och i
Sverige.

Vill du gå en kurs i
matlagning, resa med
ledsagare eller åka på
läger? – bli medlem
och häng med!
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Övriga medlemsförmåner
• Medlemstidningen Perspektiv med nyheter
och artiklar om angelägna frågor.
• Träffar för barn och föräldrar.
• Juridiskt stöd i synskaderelaterade frågor.
• Möjlighet att teckna sak- och olycksfallsförsäkring via Unik Försäkring.

Kurser i punktskrift och träffar
för barn och föräldrar är något
av allt du får som medlem.
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Välkommen som medlem!
Har du själv en synnedsättning eller är vårdnadshavare till
barn med synnedsättning blir du röstberättigad medlem.
Är du seende och delar våra värderingar är du välkommen
att bli stödjande medlem.
Ansök om medlemskap på www.srf.nu/blimedlem
ring 08-39 90 00 eller mejla till medlem@srf.nu
Medlemsavgiften beslutas av respektive lokalförening.

En stark organisation
Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation bildad av synskadade. SRF är
indelat i tre nivåer: lokalt, distrikt och riks. Vi har projekt i
flera utvecklingsländer och bidrar med stöd till ögonforskning.

Vill du veta mer?
Besök www.srf.nu
ring 08-39 90 00
eller mejla info@srf.nu
Följ oss gärna på sociala medier:
Facebook: synskadadesriksforbund
Twitter: @synskadade
Instagram: synskadade
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Välkommen
som medlem!
Det här erbjuds du:
• Medlemstidningen Perspektiv.
• Temakvällar och kurser.
• Möjlighet att resa med ledsagning.
• Lägerverksamhet för barn och unga.
• Möjlighet att engagera dig i våra frågor.
• Att gå på kultur- och idrottsevenemang med syntolkning.
• Juridiskt stöd i synskaderelaterade frågor.
• Träffar för föräldrar och anhöriga till barn.
• Möjlighet att teckna förmånlig
sak- och olycksfallsförsäkring via Unik Försäkring.

Stöd gärna vårt arbete.
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