Sommarverksamhet för barn
och ungdomar, Verdandi Dalarna

Vi är
Verdandi!

– arbetarnas socialpolitiska organisation

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska
organisation. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete.
Verdandi arbetar för social rättvisa och
ett samhälle fritt från alkoholskador
och droger, genom att organisera
människor till kamp för bättre villkor
och bygga lokala verksamheter som
erbjuder kamratstöd i vardagen.
Verdandi är partipolitiskt och
religiöst obundet.
Verdandi arbetar:

Verdandi Kumla, en av
Verdandis 42 avdelningar.

• Mot fattigdom.
• Mot missbruk.
• För en generell och solidarisk
välfärdspolitik.
• Mot rasism, främlingsfientlighet
och homofobi.
• För jämställdhet.
I Verdandis verksamhet kan du delta i:
• Fritidsaktiviteter såsom matlagning,
cafékvällar, konsthantverk, friskvård
och friluftsaktiviteter.
• Seminarier, studiecirklar och utbildningar
i ämnen som berör dig.
• Aktiviteter under helger och lov.
• Lokala projekt mot hemlöshet, missbruk
och för internationell solidaritet.

Verdandi kämpar för social rättvisa.

Så här kan du bidra:
• Genom medlemskap stödjer du Verdandis
solidaritetsarbete och opinionsbildning.
• Genom deltagande i Verdandis verksamhet
kan du göra en praktisk insats för andra.
• Genom ekonomiskt bidrag till Verdandis
Solidaritetsfond, bankgiro 331-1743,
stödjer du vårt solidaritetsarbete.

Verdandi bygger lokala avdelningar
i landets bostadsområden som erbjuder
gemenskap och kamratstöd i vardagen.

Vi är 10 000 deltagare som är med i Verdandi för att skapa
gemenskap och social rättvisa. I vår sociala kontaktverksamhet
deltar många vuxna och barn. Aktiviteter som exempelvis
Verdandi Alternativ Helg får många att söka sig till Verdandi
och de deltar då utan medlemskrav.
Organisation. Vi organiserar oss i avdelningar och distrikt
och jobbar med demokrati- och folkrörelsearbete i styrelser
och som förtroendevalda. Verdandi har 42 avdelningar spridda
över landet, från Landskrona i Söder till Sundsvall i norr.
Mer information får du genom att kontakta närmaste
avdelning, förbundet eller på vår hemsida: verdandi.se.

Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
telefon: 070–070 76 50
e-post: info@verdandi.se
hemsida: verdandi.se
Vi finns på twitter, facebook och instagram.

