Viimeinkin!
Ruotsin kielihäiriöisten nuorten valtakunnallinen liitto
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Projekti ”Viimeinkin!”
Kielellisistä häiriöistä kärsivillä nuorilta on pitkään puuttunut
alusta, jolla he voisivat tavata toisiaan ja keskustella keskenään.
Kolmen vuoden aikana, vuosina 2019-2021, "Viimeinkin!"-projektin puitteissa tullaan perustamaan tällaisille nuorille oma nuorisoliittonsa.
Projektin kautta luodaan liitolle perusta, tuotetaan oppimateriaaleja ja annetaan nuorille koulutusta hallitustyöstä ja mielipiteenmuodostuksesta.
Projektilla on myös omat sosiaaliset näkökohtansa. Nuorisoliitto
järjestää säännöllisiä sosiaalisia tapahtumia jäsenilleen ja muille
asiasta kiinnostuneille nuorille.
Projektin aikana nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua vertaisja työryhmiin. On tärkeää, että nuoret tuntevat olevansa juuri
niitä, jotka muovaamat tulevaa nuorisoliittoa.
Projektin rahoitus tulee Arvsfondenilta, ja sen puitteissa tehdään
yhteistyötä PSM:n, ABF:n, Unga Hörselskadades riksförbundin
sekä useiden koulujen kanssa ympäri maata, ja projekti keskittyy
kielellisistä häiriöistä kärsiviin oppilaisiin.

Mitä kielellinen häiriö tarkoittaa?
Kielellinen häiriö tarkoittaa toimintakyvyn heikkenemistä siten,
että henkilöllä ei ole äidinkielellään samanlaisia kielellisiä

valmiuksia kuin muilla ikäisillään.
Kieli jaetaan kolmeen osaan: muotoon, sisältöön ja käyttöön. Kielihäiriöisellä voi olla ongelmia kielen äänteiden, kieliopin, sanojen
ymmärtämisen, sanaston, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä lausumattomien sääntöjen kanssa. Kielihäiriöisellä voi olla ongelmia
yhden tai useamman kielellisen osa-alueen kanssa.
Yhdysvalloissa ja Englannissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että
7-10 prosentilla lapsista kielellinen toimintakyky on nykyään
jollain tavalla heikentynyt. Näistä lapsista 1-2 prosentilla
arvioidaan olevan vakava tai erittäin vakava kielellinen häiriö
(tai yleisluontoinen kielellinen häiriö, kuten sitä lakikielessä
kutsutaan). Näillä 1-2 prosentin osuuteen kuuluvilla lapsilla on
suuria vaikeuksia sekä koulunkäynnissään että sosiaalisessa
elämässään.
Kielellisistä häiriöistä kärsivät henkilöt joutuvat elämään koko
elämänsä heikentyneen toimintakykynsä kanssa, mutta logopedien, puheterapeuttien, erityisopettajien ja muiden turvallisuuteen
vaikuttavien tekijöiden kuten perheen ja ystävien avulla kielelliset
häiriöt voivat jäädä vain vähäiseksi elämää haittaavaksi tekijäksi.

Tarvitsemme apuasi!
Tarvitsemme apuasi, jotta yhä useammat ihmiset kuulisivat
Ruotsin valtakunnallisesta kielellisistä häiriöistä kärsivien
nuorten liitosta (Riksförbundet Unga med språkstörning). Jos
tapaat lapsia ja nuoria, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita
toiminnastamme, ota meihin yhteyttä!

Seuraa meitä Facebookissa:
Kielellisistä häiriöistä kärsivät
nuoret

Seuraa meitä Instagramissa:
Kielellisistä häiriöistä kärsivät
nuoret

Jos sinulla on kysymyksiä, vinkkejä tai ideoita, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavasti

Sähköposti: antligen@dhb.se

Kotisivu: www.dhb.se/ums

