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Dövas hus  
- den naturliga mötesplatsen
Vid Globen, strax söder om Stockholm, har Stockholms Dövas  
Förening sin föreningslokal och sitt kansli.

Föreningslokalen fungerar som mötesplats för döva från Stockholms 
län med omnejd. Hit kommer våra medlemmar för att koppla av i en 
teckenspråkig miljö och för att umgås i verksamheten.

Stockholms Dövas Förening styrs av föreningens medlemmar via 
årsmöten och föreningsmöten. Föreningen har en styrelse och 
ett kansli som jobbar dagligen med olika frågor utifrån styrelsens 
beslut. Vi har flera sektioner under föreningen och vi samverkar 
med närstående föreningar. Föreningen har en medlemstidning, 
Teckentydaren, som ges ut åtta gånger per år. 

Stockholms Dövas Förening har en egen hemsida som innehåller 
information om verksamheten, både på teckenspråk och på 
skriven svenska. Vi använder oss också av sociala medier och andra 
informationskanaler. 

Stockholms Dövas Förening vill hela tiden utvecklas med nya idéer och 
utmaningar. Medlemmarna har alltid möjlighet att vara delaktiga och 
påverka vårt utvecklingsarbete. 



Medlemmar  
Stockholms Dövas Förening har idag över 1000 medlemmar, jämfört 
med när föreningen bildades år 1868, då var medlemsantalet 75.  
Alla som är intresserade av teckenspråk är välkomna att bli 
medlemmar hos oss.

Verksamhet  
Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva och 
teckenspråkiga kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i en 
teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell 
och intressepolitisk verksamhet.

På onsdagskvällar har vi öppet och vi brukar då bjuda på många 
intressanta föreläsningar och aktiviteter, vilket gör att föreningslokalen 
sällan står tom. 

Intressepolitik
Stockholms Dövas Förening arbetar mycket med intressepolitik och 
målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring 
i samhället till det bättre för döva och hörselskadade personer. Vi vill 
även främja det svenska teckenspråket så att alla, även hörande, får 
samma möjlighet att lära sig och använda språket. SDF arbetar med 
att bevaka, och arbeta för, våra medlemmars intressen. För att nå  
tydligare resultat prioriterar vi årligen vilka områden vi ska fokusera 
på. Dessutom kan det dyka upp viktiga frågor under året som vi  
också arbetar med.

I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision:  
”Teckenspråk genom livet”

Bemötandepolicy 
Stockholms Dövas Förening anser att alla 
människor har lika värde oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, 
funktionsförutsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig 
delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, 
resurser och behov. SDF bemöter samtliga 
utifrån individen. SDF strävar efter att 
samtliga medlemmar ska bemöta varandra 
med respekt, utifrån en grundtanke att vi 
alla har lika värde oavsett hinder, individuella 
behov eller olikheter. Hos Stockholms Dövas 
Förening ska man kunna känna sig trygg, 
välkommen och kunna utvecklas i samspel 
med andra medlemmar. Vår gemensamma 
plattform är och ska vara teckenspråket där 
våra olikheter inte ska spela någon roll!

Ändamål
Enligt Stockholms Dövas Förenings stadgar  
är ändamålet för föreningen att:
• tillvarata dövas teckenspråkiga,  
 kulturella och sociala rättigheter
• främja social samvaro bland döva
• arbeta för god kvalité inom vård,  
 fostran och utbildning av döva barn  
 och ungdomar
• främja stöd och service för döva som  
 är i behov av det
• informera om dövas livssituation
• verka i enlighet med SDR:s mål och  
 riktningar
• tillsammans med myndigheter och  
 organisationer verka för att förbättra  
 dövas möjligheter att ta del av  
 samhällsutbudet.
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