Bliv medlem af

DBSU

Danmarks største
fællesskab for børn og unge
med synshandicap!

Om DBSU
Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) er en
forening for børn og unge med synshandicap
under 36 år. Vi arbejder for vores
medlemmers trivsel og muligheder i
samfundet.
Det gør DBSU:
• DBSU laver en lang række forskellige faglige
og sociale arrangementer. Her mødes unge
med synshandicap i et trygt og ligeværdigt
fællesskab.
• DBSU er politisk aktiv og varetager
synsrelaterede problemstillinger. Vi søger
indflydelse på kulturelle, uddannelses- og
erhvervsmæssige forhold, på baggrund af
medlemmernes konkrete erfaringer.
• DBSU udgiver synsrelateret materiale
gennem podcast, nyhedsbreve og sociale
medier.

Værdier
• Skab dit eget liv
• Motion og bevægelse
• Tilgængelighed
• Tidlig berøring med
arbejdsmarkedet

Arrangementer
DBSU tilbyder en masse spændende
arrangementer - både faglige og sociale! Der
er arrangementer for forskellige aldersgrupper
og interesser, lige fra familieferier, til
overlevelsesture, til førerhundekurser. Vi har
fokus på motion, faglighed, fællesskab og
oplevelser for livet!
Eksempler på arrangementer i DBSU:
• Lalandia familietur
• Harry Potter weekend
• Fællesspisning
• Førerhundekursus
Find vores kommende arrangementer på
dbsu.dk/aktiviteter

Politisk arbejde
DBSU vil være en aktiv stemme i den politiske
debat, og arbejde for at forbedre
mulighederne i samfundet for børn og unge
med synshandicap.
Vores nuværende politiske mærkesager er:
• Handicaptillæg under studiejob
• Handicaptillæg under ungdomsuddannelser
• Praktik for alle
• Bedre kompetenceudvikling for STU
Du kan læse mere om mærkesagerne og vores
politiske arbejde på dbsu.dk/om

Bliv medlem
Som medlem får du mulighed for at deltage i
vores mange regionale og landsdækkende
arrangementer samt at benytte dig af vores
rådgivningstjeneste. Som medlem af DBSU,
gør du os til en stærkere stemme i den
politiske debat. Du kan også gøre din
indflydelse gældende ved at være med i et
udvalg, en arrangørgruppe eller en bestyrelse.
For at blive medlem skal du blot kontakte
vores kontor via mail eller telefon, så vil du
blive guidet gennem processen.
Medlemskab koster kun 150 kr. årligt.

Meld dig ind på tre måder:

• Mail til kontor@dbsu.dk
• Ring til 71 71 02 23
(find telefontider på dbsu.dk)
• Udfyld tilmeldingsformularen på:
dbsu.dk/stoet-os/bliv-medlem/

MobilePay:
29022

Kontonummer:
8401-1068222

Følg med!

Følg DBSU på Facebook:
facebook.com/ungblind
Følg DBSU på LinkedIn:
linkedin.com/company/ungblind
Følg DBSU på YouTube:
Dansk Blindesamfunds Ungdom

Kontakt
Dansk Blindesamfunds Ungdom
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
71 71 02 23
dbsu@dbsu.dk
www.dbsu.dk

