Vi är inte vår sjukdom,
vi är våra drömmar!

Fem snabba om Unga Reumatiker
Vilka är Unga Reumatiker?
Vi är en demokratisk, ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar
utifrån demokratiska, feministiska, normkritiska, antifunkofobiska och antirasistiska principer.

Vad gör Unga Reumatiker?
Vi skapar mötesplatser, sprider kunskap, driver opinion och bidrar till forskning om reumatism. Vi
verkar för unga reumatikers rättigheter med en vision att alla unga reumatiker ska känna livsglädje
och kunna uppfylla sina drömmar!

För vem finns Unga Reumatiker?
Vi finns för alla barn, ungdomar och unga vuxna med reumatiska sjukdom mellan 0–30 år.

Vart finns Unga Reumatiker?
Vi finns i hela Sverige, med över 1 200 medlemmar uppdelat på fem regioner; Norr, Mitt, Öst, Väst
och Syd.

Vad är Unga Reumatikers största fokus?
Vårt största fokus är att skapa en gemenskap, ett sammanhang och att vara en stark röst för unga
reumatiker. Samtidigt ska vi vara den självklara mötesplatsen och aktören representerad i alla forum
för alla barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

Vi finns från norr till söder!
Skanna QR-koden och se vad
som är på gång!

Region Norr

regionnorr@ungareumatiker.se

Skanna QR-koden och bli
medlem idag!

Region Mitt

regionmitt@ungareumatiker.se

Region Öst

regionost@ungareumatiker.se
Skanna QR-koden och se hur
du kan engagera dig!

Region Väst

regionvast@ungareumatiker.se

Region Syd

regionsyd@ungareumatiker.se

Box 90337, 120 25 Stockholm

08-605 82 70

kansliet@ungareumatiker.se

www.ungareumatiker.se

/ungareumatiker

/Unga-reumatiker

VÄLKOMMEN TILL
REUMATIKERLINJEN
Din reumatiska sjukdom kan ta mycket ifrån dig men inte din
röst. Om du är delaktig i din vård så ökar du chansen att leva ett
liv utan begränsningar.
Reumatikerlinjen vill inspirera, informera och stärka dig som lever
med reumatisk sjukdom och hjälpa dig att kunna leva ett bra liv.

Välkommen till www.reumatikerlinjen.se
SE-ABBV-220070 v 1.0

Bli en del av
något större!
Alla som stöttar vår vision om att alla unga reumatiker
ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar,
och är upp till 30 år, är välkommen att bli medlem i
Riksorganisationen Unga Reumatiker!
Medlemskap kostar 250 kronor per år, eller 21 kronor
i månaden. Som förälder, syskon eller närstående kan
du också bli familjemedlem.

Som medlem i Unga Reumatiker är
du också medlem i Reumatikerförbundet. Det innebär att du även kan
ta del av deras verksamhet, att du får
tidningen Reumatikervärlden, att du
kan söka stipendier för rehabilitering
och nyttja medlemsförmåner och
-rabatter.

Som medlem får du…
…delta i vår verksamhet och på våra aktiviteter runt om i landet.
…möjlighet att få kontakt med en stödkompis som ofta blir en vän för livet.
…informationsmaterial hemskickat helt utan kostnad.
…vara med och engagera dig för dina och andra reumatikers rättigheter.
…delta på en peppig engagemangshelg tillsammans med andra medlemmar.

Vi har också fyra läger per år för olika åldrar som du
som medlem får delta på:
Småbarnsläger för medlemmar mellan 0–6 år en helg på hösten
Barnläger för medlemmar mellan 7–13 år en helg på hösten
Ungdomsläger för medlemmar mellan 14–19 år en vecka på sommaren
Rekreationsläger för medlemmar mellan 20–30 år en långhelg på sommaren

Vi letar ständigt efter inspiratörer och förebilder
som kan hjälpa andra genom stöd och engagemang, som vill bidra till organisationens utveckling
eller som vill representera organisationen.
Det finns många sätt att engagera sig på inom
Unga Reumatiker, det är bara din tid, energi och
fantasi som sätter gränser!
Du kan bland annat bli stödkompis, vara patientrepresentant, ha förtroendeuppdrag i en styrelse
eller som valberedare, vara med i en arbetsgrupp,
vara lägerledare, ansvara för sociala medier eller
bedriva påverkansarbete.

FORSKNING FÖR
FRAMTIDENS LÄKEMEDEL
Vi utvecklar en ny typ av biologiskt läkemedel
för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

FÖLJ VÅRA FRAMSTEG HÄR »
Lipum AB (publ) är noterat på Nasdaq First North.
www.lipum.se

Vad får du ut av att engagera dig?
Du får möjlighet att påverka din egen och
andras situation.
Du får vara med och bidra med erfarenheter
och lära dig mer via våra utbildningar.
Du blir en förebild och inspirerar andra.
Du får ett brett nätverk och värdefulla
meriter.
Du får minnen och kompisar för livet!

• 22480 • www.jssverige.se

Vill du bli en förebild
eller hjälpa andra att
nå sina drömmar?
Engagera dig!

TeamOlmed är Sveriges främsta
företag inom ortopedtekniska
hjälpmedel

TeamOlmed har butiker och kliniker på ett flertal
orter i södra och mellersta Sverige. Vi har också en
välsorterad webshop med ett brett sortiment av skor,
skoinlägg och ortoser. Webshopen erbjuder snabba
leveranser och betalning med Klarna.
Välkommen till TeamOlmed!
www.teamolmed.se

Lorem ipsum

för ett rörligare liv

