Svårt att läsa, skriva, räkna?
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Bli medlem!

Dyslexiförbundet

Svårt att läsa, skriva och räkna?
Du är inte ensam.
13 procent av vuxna svenskar
har allvarliga läs- och skrivsvårigheter.
Det kan bero på olika saker,
till exempel svårt att koncentrera sig.
Dyslexi är en annan orsak.
Mellan 5 och 8 procent av svenskarna har dyslexi.
Ungefär lika många uppskattas ha dyskalkyli.
Många som har svårt att läsa, skriva eller räkna
får dåligt självförtroende.
De kan också få problem att klara skola och arbete.
Men med rätt stöd och bra bemötande blir allt
mycket lättare.
Dyslexiförbundet sprider kunskap om
läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Vi bidrar till att öka förståelsen
för hur livet kan vara
när siffror och bokstäver krånglar.

Dyslexiförbundet är på din sida
– i skola, på jobb och fritid.

Bli medlem du också!

Som medlem får du
m tidningen Läs&Skriv
m råd och stöd via Skrivknuten
m delta i medlemsaktiviteter
m fritt inträde till Dysleximässan
m Claro Anywhere ordbehandlare och talsyntes
m andra förmåner, som försäkring och rabatter.

Vad kostar det att bli medlem?
m Vuxen: 250 kr/år.
m Familj: 250 kr/år för huvudmedlem, övriga 25 kr/år.
m Ung: under 26 år och i eget hushåll, 125 kr/år.

Så blir du medlem!
1. Klicka på knappen ”Bli medlem” på www.dyslexi.org
eller använd QR-koden.
2. Fyll i formuläret.
Det går också bra att ringa på 08-665 17 00.

Dyslexiförbundet
Dyslexiförbundet finns för dig
som har svårt att läsa, skriva eller räkna,
dina anhöriga och andra intresserade.
Vi är cirka 7000 medlemmar
fördelade på ett 50-tal föreningar
runt om i landet.
Vissa föreningar har verksamhet
för ungdomar.
Dyslexiförbundet
• ger råd och stöd
• sprider information
• påverkar dem som bestämmer
• arbetar med projekt
• ordnar utbildningar och föreläsningar
• driver verksamhet i våra föreningar.
Förbundet är partipolitiskt och
religiöst obundet.
I vårt förbund är din röst viktig.
Se filmen om
Dyslexiförbundet.
Använd QR-koden
eller besök
www.dyslexi.org

Vill du stödja vårt arbete?
du stödja
vårt
AllaVill
bidrag
är välkomna,
arbete?
Alla bidrag,
stora som
små.
stora som små, är
välkomna.
BG: 764-4354
Pg
19 17-9
Swish:
123 502 06 07

Dyslexiförbundet
08-665 17 00
forbundet@dyslexi.org

