Attention-Nytt
Nr 1 – 20 januari 2015

Nyhetsbrev för aktiva i Attention
www.attention-riks.se/lokalt

Kallelse till förbundsstämman
Nu är programmet för förbundsstämman klart. Fredagen den 24 april finns det möjlighet till en
frågestund kl. 18.30 – 20.00. Själva stämman startar lördagen den 25 april kl. 10.15. Mötet
beräknas pågå som längst till kl.18.00. Kl. 19.30 avnjuter vi den sedvanliga middagen för
ombuden.
Söndagen den 26 april har vi lagt in ett par föreläsningar.
Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12
ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Vad som gäller för respektive förening
framgår av bifogad lista. Varje ombud har rätt till 1 personlig reserv som endast deltar vid
ordinarie ombuds bortovaro. Anmälan av ombud gör du via nedanstående länk.
Anmälan ombud till stämman
Kallelse, program och ombudslista samt praktisk information bifogas.

Stark medlemsutveckling
Den drive som förbundet inledde under hösten för att öka medlemsantalet har burit frukt. Det
slutgiltiga medlemsantalet för 2014 hamnade på 14 437. Det mål för tillväxt som
förbundsstyrelsen satt upp för 2015 är att vi ska bli fler än 15 000 medlemmar under året.

Enkätundersökning om språkstörning
Riksförbundet Attention genomförde i december 2014 en enkätundersökning för att
uppmärksamma situationen för familjer/personer med språkstörning. Upprinnelsen till detta var
ett möte med DHB* Språkstörning som påpekade kunskapsbristerna när det gäller denna
funktionsnedsättning, som Attention också organiserar. Syftet var att ta reda på hur de berörda
upplever sin situation och vilka insatser som behövs för att förbättra den.
*Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Frågorna stämdes av med såväl DHB som med experter på området. Enkäten gick ut per e-post
via Attentions medlemsregister. Vi fick också god hjälp med spridningen via aktiva i DHB
Språkstörning. Enkäten besvarades av nästan 600 personer. Drygt hälften av dem enkäten gäller
hade en grav eller medelsvår språkstörning. Majoriteten hade också en annan neuropsykiatrisk
diagnos, vanligen ADHD eller autismspektrumtillstånd.
De flesta, 73 %, var under 18 år och gick i vanlig grund- eller gymnasieskola.
Många har uttryckt sin uppskattning över att enkäten gjordes och varit frikostiga med egna
kommentarer och önskemål i de öppna frågor som ställdes. Med detta som grund vill vi lyfta fram
följande behov som de mest slående hos de svarande:


Behovet av ett kunskapslyft. information om vad språkstörning är och vad det ger för
följder behövs både generellt i samhället och till nyckelgrupper som lärare, vårdpersonal
och tjänstemän på myndigheter.



Bättre hjälp och stöd i skolan. Familjerna behöver tydligare information från skolorna om
vilken hjälp, kompensatoriska hjälpmedel och anpassningsmöjligheter som finns att få.
Mer stöd efterfrågas i form av specialutbildade lärare, språkstörningstolk och
logopedstöd.



Tidiga insatser. Viktigt så att individer med språkstörning får tillgång till tidig och
professionell diagnostik samt stöd och hjälp att klara både språket, skolan, arbetslivet och
relationerna till andra.



Föräldrastöd. Många tvingas kämpa i motvind för att hjälpa sina barn. Samhället ska
erbjuda insatser och stöd både enskilt och i grupp.

– Undersökningen visar hur ensamma och missförstådda många av de svarande känner sig,
säger Attentions ordförande Anki Sandberg. En genomgående erfarenhet är att omgivningen inte
förstår hur funktionsnedsättningen fungerar och vilket stöd som behövs.
– Detta är verkligen den okända funktionsnedsättningen trots att språkstörning är relativt vanligt.
Med hjälp av den här enkäten ska Attention jobba vidare med att föra ut kunskap och verka för
ett bättre samhällsstöd i enlighet med ovanstående sex punkter. Hela underökningen finns att
ladda ner på www.attention-riks.se

Unga interners liv ställs ut på Arbetets museum
I samarbete med Kriminalvården och Attention har Arbetets museum producerat utställningen
”Face the facts”. Den visar ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, synen på sig
själva som unga vuxna och vägen till arbete. Premiärvisningen är på Arbetets museum i
Norrköping den 24 januari. Projektet har möjliggjorts via stöd från Arvsfonden.
Från och med november ska utställningen på sammanlagt 100 m² ut på turné runt om i Sverige
med målet att nå så många unga som möjligt. All teknik ingår samt transport av utställningen till
och från mottagaren. Ett utarbetat pedagogiskt material samt förslag på hur utställningen kan
användas i fortbildningssyfte för dem som arbetar med unga i utanförskap medföljer.
Till Arbetets museum

Attentions vuxenläger
Årets medlemsläger för vuxna hålls i år den 29 juni - 4 juli. Som vanligt blir det en vecka fylld med
föreläsningar, utflykter och skapande aktiviteter för vuxna med egna neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Lägret anordnas liksom förra året på Grebbestads folkhögskola vid havet
i Bohuslän. Priset är oförändrat 2000 kr. Sista anmälningsdag är den 10 april. Mer information
finns i nästa nummer av medlemstidningen, som utkommer i slutet av januari och på webben.
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