HVEM ER HØREFORENINGEN?

HØREFORENINGEN ER FOR ALLE

Høreforeningen er en handicaporganisation,
der varetager 800.000 danskeres interesser på
høreområdet. Denne gruppe mennesker, der
både består af børn, unge, erhvervsaktive og
pensionister, har nedsat hørelse. Mange lider
af tinnitus, og nogle har øresygdommen
menière. Høreforeningen arbejder for og har
tilbud til alle disse grupper.

• B
 egrænser dit høretab dig på dit arbejde
eller i din fritid?
• Føler du dig alene med dine høreproblemer?
• Har du lyst til at mødes med ligestillede?
• Vil du vide mere om, hvordan andre hånd
terer et liv med høreproblemer?
• Vil du vide mere om dine muligheder
og rettigheder?
• Ønsker du større bevidsthed om din høre
situation?

Centralt arbejder Høreforeningen for at for
bedre livsvilkårene for alle mennesker med
lyd- og høreproblemer. På det politiske niveau
sker det ved at informere og påvirke beslut
ningstagere, så mennesker med høreproblemer
får de samme muligheder som normalt
hørende for at kommunikere og deltage i sam
fundet.
Høreforeningen har lokalafdelinger i landets
kommuner, og disse arbejder for at forbedre
forholdene for hørehæmmede lokalt. En stor
del af lokalafdelingernes arbejde går desuden
ud på at afholde arrangementer af både social
og hørefaglig karakter.

“

Hvis du blot kan svare ja til et af disse spørgs
mål, så er Høreforeningen noget for dig.

Som medlem af Høreforeningen
får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsbladet HØRELSEN
Kurser og foredrag
Netværksgrupper
Erfaringsudveksling
Viden om høreområdet
Vejledning
Bisidderservice
Sociale arrangementer
Lokal kontakt

Meld dig ind allerede
i dag og få glæde af
vores tilbud!

www.hoereforeningen.dk

“SVÆRT VED AT HØRE?
“Støj i hovedet?
“Anfald af svimmelhed?

“

Du kan forbedre dine
livsvilkår på trods af
dårlig hørelse !

I løbet af året holder Høreforeningen forskel
lige temadage, weekendarrangementer og
kurser. Her kan du møde andre i samme livs
situation som dig, fx erhvervsaktive, unge eller
mennesker med tinnitus.

“

Find Høreforeningen på
www.hoereforeningen.dk
og på Facebook.

VEJLEDNING OG STØTTE
Hvis du har brug for vejledning eller støtte i en
konkret situation, er vores vejledningsteam og
frivillige klar til at hjælpe dig.

HVIS DU HØRER DÅRLIGT,
TÆRER DET PÅ KRÆFTERNE
Det kan være hårdt arbejde at have nedsat
hørelse. Indimellem oplever du måske, at du
bruger så meget energi på at lytte, at der ikke
er overskud til alt det sjove, livet også byder på.
Som medlem af Høreforeningen får du et bedre
kendskab til det at høre dårligt, og vores med
lemstilbud styrker dine muligheder for at for
bedre dine livsvilkår på trods af dårlig hørelse.

ERFARINGSUDVEKSLING
Høreforeningens medlemmer ved hvilke kon
sekvenser dårlig hørelse har, og hvilke udfor
dringer det medfører, både privat, på arbejdet
eller på studiet.

Hos Høreforeningens vejledningsteam får du
individuel vejledning via mail eller telefon.
Vejlederne kender høreområdet og kan guide
dig til den hjælp, du har brug for.
Alle medlemmer kan benytte vores bisidder
service ved møder med fx offentlige myndig
heder, i banken eller sundhedsvæsnet. Bisid
deren kan hjælpe dig med at skabe klarhed og
overblik over din situation, så du er bedre rustet
til at træffe de rigtige beslutninger.
Døgnet rundt sidder frivillige klar ved Menière- 
og tinnitus kontakttelefonen, og mange lokal
afdelinger holder åbent hus med vejledning
og erfaringsudveksling.

I Høreforeningens lokalafdelinger har du mulig
hed for at deltage i forskellige sociale og høre
faglige arrangementer arrangeret af og for
mennesker med høreproblemer.

HØREFORENINGEN ER OGSÅ
FOR BØRN OG UNGE!

I en netværksgruppe kan du møde ligestillede
og udveksle erfaringer med andre i samme
livssituation som dig selv. Netværksgrupperne
bliver sammensat, så alle deltagerne matcher
med høreproblem, alder, interesser osv.

Høreforeningen har mange tilbud til børn og
unge: Nyhedsbreve, lokale arrangementer og
tre årlige weekendarrangementer:  
Landskursus for familier med hørehæmmede
børn, Teenageweekend for de 14 -  17-årige,
Ungdomslejr for de 18 - 35-årige.

VIDEN OG INFORMATION
Som medlem får du tilsendt bladet HØRELSEN
10 gange om året. Bladet sætter fokus på for
skellige emner inden for høreområdet, omtaler
arrangementer og bringer artikler med menne
sker, der tackler livet med nedsat hørelse.
På Høreforeningens hjemmeside kan du finde
viden om hørelse, høreområdet og Hørefor
eningens arbejde. Der er også et debatforum,
hvor du kan spørge om og debattere alt inden
for høreområdet.
Find det hele på www.hoereforeningen.dk og
følg os også på Facebook, hvor vi har gruppen 
”Høreforeningen”.
Et andet tilbud er Høreforeningens høreguider,
der holder foredrag om hørelse og høre
problemer og har personlig erfaring med områ
det. Høreguiderne tager gerne ud på fx arbejds
pladser, i foreninger eller på uddannelsessteder.
Vi har også ungeguider, der holder oplæg om,
hvordan det er at være ung og have nedsat
hørelse.

