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Välkommen till en ny termin
Även om sommaren inte är helt slut ännu, så är semestern det, för de flesta. Vi hälsar er alla
föreningsaktiva välkomna tillbaka till en ny termin med intressanta aktiviteter.

Vi rensar lagret
Det är dags att beställa höstens föreningspaket. Attention kommer inte längre att trycka och sälja
enstaka faktablad. Vi skickar ut dem vi har kvar i paket om 20 till intresserade föreningar. Paketet
innehåller också 50 förbundsfoldrar och 5 NPF i skolan. Vidare skickar vi med 10 var av följande
tre skrifter från Hjälpmedelsinstitutet:


Bakom bokstäverna och börja om



Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv



Hjälpmedel och annat stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Beställningar av föreningspaket ska göras skriftligen med uppgift om namn och adress till
mottagaren.

Dags att anmäla sig till årets Ordförandeseminarium
Årets Ordförandeseminarium äger rum i Borlänge den 4-5 oktober med start lördag 09.30 och
avslut söndag 13.15. Deltagarna ska vara ordinarie medlemmar i föreningens styrelse. För att
resorna inte ska bli för dyra bör ni boka resor så tidigt som möjligt. Sista anmälningsdag är därför
den 2 september. Tänk på att ju tidigare bokning, desto billigare resa!
Anmälan till Ordförandeseminariet i Borlänge

Spridningskonferens Unga Vuxna-projektet
Det är dags att summera erfarenheterna av Attentions unga vuxna projekt. Därför bjuder vi in till
en spridningskonferens den 8 oktober kl. 10.00 – 16.00 på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen
41, Stockholm. Målgruppen är personal inom boendestöd, socialtjänst, arbetsförmedling och
andra myndigheter som stödjer eller kommer i kontakt med målgruppen unga vuxna med ADHD.
Syftet med dagen är att inspirera och visa att det lönar sig att satsa på och lyssna på unga
vuxna, vilket vi vill visa på med både personliga berättelser från personer med egen erfarenhet
och med exempel på hur stöd och omsorg kan utformas med fokus på ungas erfarenhet av vad
som fungerar och med individens önskemål som utgångspunkt.
Pris: 400 kronor. I avgiften ingår fika och lunch samt boken ”Det finns alltid ett sätt.
Lösningsfokus och ADHD” Anmälan görs via länken nedan före den 26 september:

Anmälan till Unga vuxna-projektets konferens den 8 oktober
För mer information: Malena Ranch, projektledare för Unga vuxna-projektet,
malena.ranch@attention-riks.se tel. 073-940 99 30.
Läs mer om projektet på www.attention-riks.se

Höstens studiecirklar
Om ni vill starta cirklar i höst, så hör av er till kansliet 08-120 488 05 eller
birgitta.engholm@attention-riks.se snarast!

Höstens kurser för föreningsaktiva
8-9/11

Anhörighelg, Scandic Alvik

22-23/11

Ungdomsverksamhet, Scandic Alvik

Helgerna vänder sig till föreningar som bedriver anhörigstöd och eller ungdomsverksamhet.

Attention reagerar på ökat spelmissbruk
Attention har fått många positiva reaktioner på att vi uppmärksammar politiker, vårdgivare och
myndigheter på det växande problemet med spelmissbruk, se artikel nedan.
Attention varnar för växande problem med spelberoende

Vägar till jobbenkäten klar
Projektets enkät är nu klar. Rapporten har fått titeln ”Vi kan och vill arbeta ” - en undersökning om
hur anställda med Aspergers syndrom ser på sina jobb, sin arbetsmiljö och sina behov.
Rapporten har också resulterat i en debattartikel publicerad i Östgöta-Correspondenten i slutet
av juli.
Enkla anpassningar kan ge jobb till fler med asperger

Attention svarar på remiss
Att svara på remisser är en viktig del av Attentions intressepolitiska arbete. Nu senast har vi
svarat på ett delbetänkande från Patientlagsutredningen (SOU 2013:2). Alla svar vi skickar finns
på webben.

Mer att läsa
Kalendarium 2014
Attention på Facebook
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