
Stockholms Dövas Förening (SDF) följer visionen 
”Teckenspråk genom livet” och ”policyn om likabehandling” som är en 
del av Sveriges Dövas Riksförbund och alla tillhörande regionala och 
lokala föreningars likabehandling. 
Dessa grundstenar genomsyrar hela vår verksamhet. 

”Teckenspråk genom livet”
Alla döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, oavsett grad 
och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till 
ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk för att fullgöra en 
fullständig kommunikation.
Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några 
hinder.

”Policy om likabehandling”
SDR och tillhörande regionala och lokala organisationer samt 
samtliga förtroendevalda och aktiva ska:

Respektera, visa förståelse för varandra samt inte kränka andra 
genom handlingar och ord. 

Erbjuda mötesplatser som sprider kunskap och driver på utveckling-
en mot ett samhälle där teckenspråket har en självklar plats. Alla våra 
verksamheter och mötesplatser är fria från trakasserier, kränkningar och 
mobbning.  

Genom ett gemensamt främjande och förebyggande mångfalds- och lika-
behandlingsarbete uppnå ett mer jämlikt samhälle, där alla är lika mycket 
värda. 

Genom våra medlemmar, förtroendevalda och anställda i förbundet 
och dess föreningar arbeta aktivt med att förebygga diskriminering och 
utanförskap, samt arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom organisationen.  

Främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionsvariation.

Organisation
SDF kommer fortsätta med organisationsarbetet som påbörjades 
under 2019. Det är ett stort och nödvändig insats för att behålla 
föreningens grundläggande arbete och utbud när det gäller 
intressepolitiska arbetet och verksamheten.
SDF behöver utveckla det interna arbetet och involvera alla 
föreningens sektioner och befintliga arbetsgrupper så hela föreningen 
blir ett arbetslag som siktar mot gemensamma mål.  
SDF är beroende av sina medlemmar och vill involvera medlemmar ännu 
mer i föreningens arbete både internt och externt.

Verksamhetsplan
20202020

Verksamhet
Vår verksamhet har sin knytpunkt i Dövas Hus vid 
Globen och på gården vid Skrubba där alla döva 
och teckenspråkiga i Stockholms län ska känna sig 
välkomna och ges möjlighet att utbyta erfarenhet 
och information samt uppfylla sina sociala behov.

SDF har en startgrupp som under året kommer 
arbeta med gården för att se vilka möjligheter 
gården har, vad för åtgärder som behövs göra 
med gården och utveckla en struktur när det 
gäller värdgrupp och verksamhetsgrupp avsett för 
gården.

SDF stävar ständigt att utveckla verksamheten, 
caféutbudet och lokalerna till nytta för våra 
medlemmar. SDF kommer under året genomsyra 
klimatfrågan i verksamheten och utveckla 
föreningens arbete kring detta Vi kommer att 
fortsätta ordna intressanta och attraktiva kurser 
samt föreläsningar och aktiviteter. SDF arrangerar 
även utomhusaktiviteter, utflykter och 
kulturverksamhet utanför och i Dövas Hus eller på 
gården. SDF kommer under året se över 
verksamhetslokalens öppettider.

SDF kommer att anordna olika seminarier, debatt 
och storbildsvisningar på olika dagar och tider 
för olika målgrupper. SDF kommer att anordna 
olika resor till arrangemang som berör döva samt 
arrangera resa till Dövas Dag och arrangera 21:e 
Dövfilmfestival och Wattenfestivalen.

SDF kommer under året att arrangera 
traditionella dagar under året för att erbjuda 
möjligheten att gemensamt fira och på så sätt
skapa en varm gemenskapskänsla där alla känner 
sig välkomna, under exempelvis teckenspråksdag, 
midsommarafton, lucia och julafton. 

SDF avser att utveckla och erbjuda kurser inom 
babytecken och teckenspråk samt att erbjuda 
skräddarsydda teckenspråkskurser som alternativ 
till de som vill lära sig teckenspråk.

Verksamheten planerar att under året 
genomföra minst 8 kurser, 5 kulturella 
arrangemang, 14 föreläsningar och 60 olika slags 
verksamheter till våra medlemmar.



Intressepolitik
SDF vill se att döva och hörselskadades rätt till teckenspråk och att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda 
medlemmar och övriga målgrupper i vår verksamhet då vi tror att varje individ har något att säga till samhället och 
kan visa lösningar på de problematik varje döv individ upplever i vardagen. 
SDF avser under året utveckla en kommun- och regionpolitiskhandlingsplan som lyfter fram vilka arbeten som både 
kommun och regionen behöver göra framöver inom våra frågor.
SDF kommer under året bevaka olika instanser som rör döva för att främst bevaka dövkompetens hos dem och se till 
att det ges rätta förutsättningar när det gäller tex tillgänglighet, information och insatser till våra målgrupper; 

Arbetsmarknad 
SDF sitter med i samverkansråd med Arbetsförmedling-
ens AR-enhet Syn Döv Hörsel, där vi 
följer upp deras arbete och vilka 
arbetsmarknadsåtgärder det erbjuds till döva samt 
påverka arbetsförmedlingen inom Stockholms län hur 
de kan arbeta med målgruppen döva. Det blir en större 
bevakning när det gäller AF:s process mot digitalisering.

SDF avser att inom intressepolitisk satsningen under året genomföra minst 1 kurs, 2 föreläsningar, 4 diskussionskvällar 
och utveckla föreningens intressepolitiska arbete på kommun och regionalplan.

Sociala frågor Sociala frågor 
Region Stockholm har flera olika verksamheter som vi 
bevakar som tex; Dövteamet, 
Dövpsykiatriprogrammet, BUP:s team för döva och 
hörselskadade för att följa upp deras arbete för 
målgruppen och hur teckenspråkskompetens och 
dövkompetens används där i varje verksamhet. SDF 
arbetar för att det ska finnas ett servicecenter för 
teckenspråkiga inom Stockholms län för att kunna bistå 
med stöd och verktyg på teckenspråk. 

Habiliteringen och Hjälpmedel
Region Stockholm har även verksamhet som 
hörselhabiliteringen och hjälpmedel som SDF också 
bevakar och följer upp deras arbete. Gällande 
hörselhabiliteringen så är det punktsatsningen på stöd 
och verktyg till föräldrar med döva barn inklusive 
teckenspråk som språk. Gällande hjälpmedel så är det 
teckenspråkskompetens och tillgång till hjälpmedel och 
väntetider som prioriteras. 

UtbildningUtbildning
SDF bevakar teckenspråkiga förskolor och frågan med SDF bevakar teckenspråkiga förskolor och frågan med 
skolskjuts till och från förskolorna.skolskjuts till och från förskolorna.
SDF bevakar grundskolorna Manillaskolan, SDF bevakar grundskolorna Manillaskolan, 
Alvikskolan och följer utvecklingen med Dramaski Alvikskolan och följer utvecklingen med Dramaski 
Utbildning AB när det gäller teckenspråkig friskola Utbildning AB när det gäller teckenspråkig friskola 
för att säkerställa att alla döva och för att säkerställa att alla döva och 
hörselskadade barn får en bra utbildning på hörselskadade barn får en bra utbildning på 
teckenspråk. SDF bevakar och har samarbete med teckenspråk. SDF bevakar och har samarbete med 
folkhögskolorna Västanvik Folkhögskola och SIMA folkhögskolorna Västanvik Folkhögskola och SIMA 
folkhögskola för att säkerställa utbildning på folkhögskola för att säkerställa utbildning på 
teckenspråk till olika målgrupper.teckenspråk till olika målgrupper.

ÄldreomsorgÄldreomsorg
SDF bevakar befintliga boenden och insatser för SDF bevakar befintliga boenden och insatser för 
målgruppen. SDF avser att arrangera en föreställning målgruppen. SDF avser att arrangera en föreställning 
från Riksteaterns Tyst Teater och även en från Riksteaterns Tyst Teater och även en 
paneldebatt kring äldrefrågor med politiker och paneldebatt kring äldrefrågor med politiker och 
beslutfattarna inom äldreförvaltningarna i beslutfattarna inom äldreförvaltningarna i 
Stockholms län.Stockholms län.

RepresentationRepresentation
SDF har flera representanter i olika slags råd som SDF har flera representanter i olika slags råd som 
t.ex. funktionshindersråd inom Stockholms Stad, t.ex. funktionshindersråd inom Stockholms Stad, 
Region Stockholm och kommunerna inom Region Stockholm och kommunerna inom 
Stockholms Län. SDF arrangerar nätverksträffar för Stockholms Län. SDF arrangerar nätverksträffar för 
representanterna så de får möjlighet till utbyte och representanterna så de får möjlighet till utbyte och 
möjlighet till stöd.möjlighet till stöd.

TolkverksamhetTolkverksamhet
SDF sitter med i samverkansrådet och bevakar SDF sitter med i samverkansrådet och bevakar 
tolksituationen inom Stockholms län, följa upp tolksituationen inom Stockholms län, följa upp 
tolkcentralens arbete med tolkbolagen samt med tolkcentralens arbete med tolkbolagen samt med 
begreppet vardagstolkning och arbetslivstolkning.begreppet vardagstolkning och arbetslivstolkning.



Biståndsarbete
SDF ska bedriva biståndsarbete i Nepal i samarbete med lokalföreningen Deaf Association of Kailali, DAOK som 
grundades år 2014 i samband med biståndsarbetet i området påbörjades. 
Genom biståndsarbetet ska SDF utveckla deras föreningskunskap, följa upp utvecklingen med dövskolan som 
grundades år 2015 genom samarbetet. Skolan växer varje år och år 2019 hade skolan 68 elever.
SDF bevakar och lyfter upp tillsammans med DAOK dövas rättigheter utifrån olika FN-konventioner däribland 
konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.
Under året kommer DAOK göra ett studiebesök till Sverige för att lära sig mer om döva i arbetsmarknaden. 
SDF ska under året visa upp vad samarbetet gjort sedan början år 2014 för att skapa kunskap om projektet.

Kommunikation
SDF ska under året bedriva informationsverksamhet på sociala medier såsom hemsidan, Facebook, 
Instagram och via medlemstidningen Teckentydaren samt digitala anslagstavlan på Dövas Hus enligt 
SDF:s kommunikationskanaler. SDF avser att under året utveckla en SMS-tjänst för att utveckla 
personliga information till våra specifika målgrupper. 

Informationsspridning
SDF erbjuder möjligheten för medlemmar att bjuda in SDF:s informationsnätverk för att informera och 
sprida kunskap om bemötande och tillgänglighet för döva personer samt teckenspråk till samhällets olika 
myndigheter och insatser. SDF har även möjligheten att erbjuda föreläsning om CODA och döva barns 
rättigheter till teckenspråk.

Projekt 
SDF försöker ständigt utveckla olika idéer och nya verksamheter samt bedriva olika slags projekt.
Olika idéer, verksamhet och projekt genomförs ifall det finns ekonomiska anslag från fonder, kommunen 
och regionen. Under året ska SDF skicka in minst en projektansökan.


