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Projekt ”Äntligen!”
Under lång tid har ungdomar med språkstörning saknat en plattform att mötas på och föra sin talan via. Under tre år, 2019-2021,
kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för
dessa ungdomar.
Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial
tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.
Projektet har också en social aspekt. Ungdomsförbundet kommer
arrangera regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och
intresserade ungdomar.
Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper. Det
är viktigt att ungdomarna känner att det är de som utformar sitt
framtida ungdomsförbund.
Projektet finansieras av Arvsfonden och samverkan sker bland
annat med SPSM, ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera
skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Vad är språkstörning?
Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär att en person inte har samma språkliga förmåga i sitt modersmål jämfört
med jämnåriga kamrater.
Språk delas ofta upp i tre delar: form, innehåll och användning.
En person med språkstörning kan ha problem med språkljud och
grammatik, med ordförståelse och ordförrådet samt med det sociala samspelet och outtalade regler. En person med språkstörning
kan ha problem med en eller flera av dessa delar.
Studier i USA och England visar att mellan 7-10 % av alla barn
idag har någon form av språklig nedsättning. Av dem är det
mellan 1-2 % av barnen som beräknas ha en grav eller mycket
grav språkstörning (eller generell språkstörning som det heter
juridiskt). Dessa 1-2 % har stora svårigheter under sin skolgång
och i sociala sammanhang.
Personer med språkstörning lever hela livet med sin funktionsnedsättning, men med hjälp av logopeder, talpedagoger, speciallärare
och trygghetsfaktorer som familj och vänner kan språkstörningen
bli ett mindre hinder i livet.

Vi behöver din hjälp!
Vi behöver din hjälp för att fler ska höra talas om
Riksförbundet Unga med språkstörning. Om du träffar barn
och ungdomar som du tror kan vara intresserade av vår
verksamhet blir vi glada om du tipsar om oss!

Följ oss på Facebook:
Unga med språkstörning

Följ oss på Instagram:
Unga med spårkstörning

Har du frågor, tips eller idéer kan du nå oss på

E-post: antligen@dhb.se

Hemsida: www.dhb.se/ums

