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Målet är att:
   • starta upp och följa Örebro Preventionsprogram   
 (ÖPP) som är ett alkohol- och drogförebyggande   
 arbete, och erbjuda det till föräldrar och boende-
 personal.

   • upprätta en undervisningsstrategi från år 6 och uppåt  
 för arbete med alkohol, narkotika, doping, tobak för  
 målgrupperna döva och hörselskadade ungdomar. 

   • utveckla tillämpningen utifrån specifika behov för 
 målgrupperna.

   • sprida och erbjuda anpassat material och metoder  
 nationellt till alla regionala specialskolor och profi-
 lerade kommunala hörselskolor med målet att på sikt 
 påverka målgruppernas medvetande och attityder   
 när de börjar på riksgymnasierna i Örebro.

 I samarbete med:



HYFF - för säkerhets skull
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 
DHB driver sedan första november 2009 ett projekt med 
alkohol- och drogförebyggande insatser för döva och hör-
selskadade elever, deras föräldrar och boendepersonal. 

Projektet har under sitt första år jobbat med Birgittaskolan 
i Örebro. Birgittaskolan är en specialskola för döva och hör-
selskadade elever som får undervisning på svenskt tecken-
språk alternativt talad svenska med tekniska hjälpmedel. 

Projektet har som utgångspunkt att metoderna vi ska an-
vända ska fungera på både svenskt teckenspråk och svenska.

Örebro Preventionsprogram, ÖPP, är ett alkohol- och drog-
förebyggande program som projektet HYFF har valt att ar-
beta med. Det är framtaget av forskare vid Örebro univer-
sitet och används idag i många kommuner. Programmets 
fokus ligger på att vidmakthålla föräldrars restriktiva syn 
på ungdomars drickande även då barnet blivit tonåring.

I Örebro har ANDT-material utvecklats för att bättre 
fungera i skolan. Projektet vill anpassa det, och andra ma-
terial som projektet inventerar i, visuellt och språkligt för 
våra målgrupper. Under hösten år 2010 börjar vi vårt ar-
bete med att sprida projektet nationellt. Långsiktigt vill 
vi påbörja ett arbete med riksgymnasierna i Örebro.
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För mer information, ta gärna kontakt:

DHB:s kansli
Klostergatan 15
703 61 Örebro

Mail: zara.persson@dhb.se  
Mobil/sms: 0730-722 672
www.dhb.se Zara Persson, 

Projektledare

• Svenskt teckenspråk är ett fullvärdigt språk 
med egen grammatik och eget teckenförråd.

• Varje land har sitt eget nationella teckenspråk.

Språkekvationen: 

Svenska + svenskt teckenspråk = delaktighet


