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Utveckling Finlandssvenska
teckenspråkiga rf:s
verksamhet

Styrelsemöten minst 4 gånger per år
samt utbildning vid behov.
Styrelsen ansvarar för genomförande av
långsiktigt plan (LSP) fram till 2017

Livslångt
Lärande

Årsmöte: arrangeras på olika orter turvis
Förbättra informationsarbete
och intressebevakning

Söka utvecklingsmöjligheter,
öka kompetens.

Producera material, utveckla olika
informationskanaler för teckenspråkiga
Fortsätter utveckla hemsidan, Teckeneko
och Finlandssvenska Dövas blad Producera webbtv på teckenspråk,
Producerar och ger ut 3 nummer under
2013

Språkforskning och
utbildning på teckenspråk

Start och stöd för forskning om
teckenspråk utveckling och arbete.
Skapa stöd och samarbete om skolfrågor
och läromaterial för teckenspråkiga barn.

Kompetens och utveckling
för finlandssvenska döva
inom olika livsområden

Kursverksamhet
Styrelse och anställda planerar och
genomför kurser enligt aktuella behov
och medlemmars önskemål.
Släktforskare
Datakurs
Fotokurs

Studieresor, kulturutbyte

Planering, genomförande av resa,
information om aktivitet och resmål.
Samarbete, deltagande i program,
lämpliga för finlandssvenska döva.
Dövas Museum, Tammerfors
Dövas Seniorkulturdagar
Mumindalen i Nådendal
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Trygga det sociala
välbefinnandet,
förebygga
utslagning.

Intressebevakning , utveckla
samarbete och nätverk

Mål att arrangera lämpliga läger/träffar för
finlandssvenska teckenspråkiga, i samarbete med andra
organisationer. Stöda döva genom socialt utbyte och
växelverkan med varandra.
Föreningens styrelse och anställda bevakar aktuella
ärenden.
Kontakter med myndigheter och organisationer. Delta i
nätverk med olika svenskspråkiga organisationer.
Delta på bl a föreningsfestival och göra
informationskampanj om finlandssvenska teckenspråkiga

Utveckla service och
information med och för döva

Medlemsträffar

Projekt :
-

Utbyte projekt
Teckenspråkig tillgänglighet
Teckenspråksforskning startskede
Nya Projekt
Information och tillgänglighet - Signwebb forts.
(AK1)
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Stöda egen kultur för
finlandssvenska teckenspråkiga

Kultursekreterare tjänst tillsätts
Workshops, Teckenscen
Samarbete med Luckan för ”egna” tips
på föreläsning
Utveckla kulturverksamheten, besöka
museum, utställningar m.fl.

Regional
utveckling

Stöda och sprida dövas
finlandssvenska teckenspråk
och kultur i Finland

Arrangera socialt program samt fira
Finlandssvenska dövas kultur och
traditioner
Ordna medlemsträffar i olika platser.
Arrangera firande av Svenska
teckenspråksdagen (turvis på olika orter)

Eget språk och
kultur

Familjträff i olika platser, sociala och
kulturella aktiviteter; Barn och anhöriga
till finlandssvenska döva får träffas
Familj veckoslut plats öppet

Finlandssvenska
teckenspråkigas deltagande i
Finlands teckenspråkiga
kulturdagar i maj, Helsingfors

Senior Kulturdagar för döva Helsingfors

Att öka kamratstöd och
språkförståelse samt
identitetsutveckling

Stöda och genomföra lokal verksamhet
för finlandssvenska teckenspråkiga på
olika platser. Öka informationsutbyte
och samarbete med lokala organisationer
och myndigheter för dövas aktuella
behov.

Öka medvetenhet om döva på
olika finlandssvenska orter
över hela landet
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