För unga med celiaki

Våra mötesplatser

Svenska Celiakiungdomsförbundet,
SCUF vill göra det enklare för barn och
unga att ha celiaki (glutenintolerans).
Vi skapar mötesplatser och ser till att
tillsammans kunna påverka i frågor som
rör celiaki.

Medlemmar kan lära känna andra
med celiaki på våra medlemsträffar
och aktiviteter. Det är tillfällen att dela
erfarenheter och ha kul. Följ med på
utflykter, läger, bakkurser och mycket
mer!

Utan medlemmar skulle inte SCUF
finnas. Som medlem bidrar du till att
göra samhället mer tillgängligt!

Läs om vad som är på gång på
hemsidan scuf.se och i nyhetsbrevet
(skickas med e-post varje månad).

Engagera dig

Bli medlem

Vill du att aktiviteter ska anordnas
där du bor? Då är det en bra idé att
engagera sig! Alla medlemmar i alla
åldrar kan vara med. Hör av dig så
hittar vi något som passar dig!

Alla barn och unga mellan 0-29 år
kan vara medlemmar i SCUF. Du blir
medlem på scuf.se/medlemskap. Läs
mer om medlemskapet på hemsidan.
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Svenska Celiakiungdomsförbundet

Swedish Coeliac Youth Society
Swedish Coeliac Youth Society, SCUF makes it easier for children and young people
with coeliac disease. SCUF has 2000 members in ages between 0-29 years old.

Advocacy

Activities

The members in SCUF are experts of
that they need to feel safe and happy.
Togheter they improve the accessibility
in schools and make it easier to shop
gluten-free, dine out and travel.

Members can get to know others with
coeliac disease at fun activities arranged
by SCUF. When meeting others that
share our experiences we often feel less
alone and learn from each other.

Consumer Survey

Summer Camp

Each year SCUF examines what young
consumers and their families think about
gluten-free products, availability and
safety when eating gluten-free.
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The summer camp is SCUF:s largest
activity where 60 participants between
7-17 have fun without having to worry
about getting sick or to feel left out.

