BARNPLANTORNA

Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Intresseorganisationen
för familjer med
barn som har
hörselnedsättning

En källa till
kunskapsutbyte,
information och
nätverk

Vi följer
utvecklingen,
påverkar beslut
samt stödjer föräldrar

www.barnplantorna.se

Barnplantorna anordnar dessutom regelbundet
informations- och utbildningsdagar för familjer.
Föräldrakurser har tydliggjort hur viktigt föräldrar och barns språkliga samspel är för barnets
språkutveckling. Alla våra barn, oberoende av
typ av hörapparat, behöver en optimal förskoleoch skolsituation samt bra habilitering. Det verkar Barnplantorna för.
BARNPLANTABLADET OCH NYHETSBREV
Föreningen ger ut en tidning, Barnplanta
bladet, som kommer ut med tre nummer per
år. Tidningen utgör ett forum och en kunskaps
bank för föräldrar och personer inom förskola,
skola och habilitering. Du kan också ta del av
vårt digitala Nyhetsbrev som kommer ut var
tredje vecka.

BARNPLANTORNA
Vi är en riksorganisation för barn med cochlea
implantat (CI), barn med hörapparat och barn
med Baha (benförankrad hörapparat), men
även för barn med mellanöreimplantat (VSB),
hjärnstamsimplantat (ABI) samt elektroakus
tiskt hörselimplantatsystem (EAS). Barn med
olika hörhjälpmedel har mycket gemensamt.
FAMILJEN I CENTRUM
När ditt barn får diagnosen hörselnedsättning/
dövhet uppstår en ny situation för ditt barn,
men även för dig som förälder, syskon och andra
anhöriga. Genom att vara en aktiv och kunskapssökande förälder får du självförtroende
att fatta kloka beslut för ditt barn under hela

ditt barns uppväxt. Varje barn är unikt, varje
familj unik. Du och din familj är viktiga i vårt
arbete. Tillsammans delar vi med oss av viktiga erfarenheter. Du behöver komma i kontakt
med andra föräldrar i samma situation för att
utbyta erfarenheter och tankar. Våra barn behöver målmedvetna och engagerade föräldrar.
Tillsammans är vi starka!
BARNPLANTORNAS BAKGRUND
Barnplantorna bildades sommaren 1995 i
Göteborg av fyra familjer, som var bland de första
familjerna i Sverige som valde CI för sina barn. Då
var dessa operationer kontroversiella och föräldrar till CI-hörande barn behövde stödja varandra.

INFORMATION OCH UTBILDNING
För att tillvarata våra barns intressen på
bästa sätt behövs en stark intresse
orga
nisation  –  Barnplantorna verkar såväl lokalt,
regionalt som nationellt. Vi påverkar beslut, sprider information, följer den tekniska utvecklingen
rörande hörhjälpmedel samt stödjer föräldrar.
Det finns ett stort behov av vidareutbildning
av personal inom förskola, skola och habilitering
när det gäller barn med cochleaimplantat såväl som för hörselskadade barn. Barnplantorna
bedriver en etablerad kurs- och konferens
verksamhet som syftar till att öka förståelsen
för de specifika behov barn med CI och barn
med hörapparat har.

BLI MEDLEM I BARNPLANTORNA
Bli gärna medlem i Barnplantorna. Medlem kan
du bli om du är förälder till ett barn med CI, Baha
eller andra hörhjälpmedel som VSB, ABI eller
EAS. Medlemsavgiften (inkluderar hela familjen)
är för närvarande 300 kronor.
Övriga intresserade är välkomna att bli stödmedlemmar till Barnplantorna. Stödmedlemskap
kostar 50 kronor per år. Vill du som stödmedlem
dessutom prenumerera på Barnplantabladet kostar det totalt 200 kronor per år.
Som medlem i Barnplantorna är du även välkommen att samverka i våra Facebookgrupper
på riks- eller regional nivå.
För mer information om Barnplantorna
samt hur du blir medlem, besök oss på
www.barnplantorna.se, eller om du har några
frågor, maila oss på info@barnplantorna.se.
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BESTÄLL INFORMATIONSMATERIAL PÅ
BARNPLANTORNAS WEBBSIDA
www.barnplantorna.se
Grattis du har blivit förälder! Barn med
hörselnedsättning – en handbok i
modern familjeintervention
Boken är indelad i fyra block och kan läsas
av såväl föräldrar som professionella inom
familjeintervention (habilitering), förskola
och skola.

Informationsfilmen ”Cochleaimplantat
– att återskapa ett sinne”
Belyser utredning, operation, inkoppling och
habilitering. Möt barn, ungdomar och föräldrar
och personal i förskola/skola.

Informationsfilmen ”Benförankrad
hörapparat – en väg till hörande”
Ger dig svar på frågan om vilka som kan
höra via benledning. Möt barn, ungdomar,
föräldrar och skolpersonal. Få en inblick i
hur benförankrade hörapparater fungerar.

BARNPLANTORNA
Lilla Bommen 1, våning 12
411 04 Göteborg
Telefon 031-29 34 72
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