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Studiecirklar - påminnelse
Som vi berättade om i förra numret av Attention-Nytt kommer förbundet även i vår att kunna
stödja cirklar som drivs i våra föreningar. Bidraget är 8 000 kr och avser stöd till ledararvode och
litteratur. För att få del av bidraget för vårterminen gäller följande:
•

Sista ansökningsdag för cirklar som ska starta i vår är den 10/1.

•

De cirklar som omfattas är ”Din egen berättelse”, Attentions Föräldracirkel, Tjejcirkel och
Unga vuxna-cirkel.

•

För cirkeln Ekonomikoll är ersättningen 4 000 kr, då den är betydligt kortare än de övriga.

•

Cirklarna ska anmälas till ABF eller annat aktuellt studieförbund.

Mer information fås via Karin Forsberg, 08-120 488 00 eller mail karin.forsberg@attention-riks.se

NPF-forum 2014 den 15-16 maj
Till sist vill vi påminna om att det är dags att planera för ert deltagande på NPF-forum. Förbundet
står för resa, konferensavgift och vid behov hotell för en person per förening. De ska anmäla sig
via en speciell länk som publiceras i januari.
Därutöver erbjuder vi fri entré för ytterligare två personer per förening. De två anmäler sig via den
vanliga anmälningslänken och anger Riksförbundet Attention som betalare.
All information om NPF-forum finns på förbundets hemsida.

Stort gensvar på Attentions föräldraenkät
Under 2013 startade Riksförbundet Attention Egen styrka-projektet som bland annat ska
identifiera de svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever. En
målsättning är att kunna stödja och rusta föräldrarna och samtidigt sprida kunskap till
myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen.
Som en del i projektarbetet genomförde Attention en enkät för att få mer kunskap om hur det
fungerar i skolan för barn med autismspektrumstörning och hur det påverkar familjen.
Gensvaret har varit stort, nästan 1 200 föräldrar har svarat på enkäten. Cecilia Brusewitz,
projektledare för Egen styrka-projektet, berättar att det finns en stor efterfrågan av stöd.

– Enkäten visar tydligt att bristen på stöd får stora konsekvenser för de här familjerna.
Enkätsvaren ska resultera i en rapport som förväntas vara klar före nyår.
Läs mer om Egen styrka-projektet här >>

Skolenkäten
I november har förbundet också följt upp den enkätundersökning om skolan som vi gjorde för två
år sedan. Syftet med enkäten är att samla kunskap om hur föräldrar upplever att barn med NPF
har det i skolan och hur det påverkar familjen. Resultatet delredovisas på Attentions webb i
samband med att Sveriges Radio har en temavecka om barn i behov av särskilt stöd. Hela
undersökningen presenteras i medlemstidningen, på konferenser, möten och på webben när den
är färdigbearbetad.

Attention Utbildnings vårprogram
Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions kompetens- och utbildningscenter för utbildning
av yrkesverksamma. Centret bygger vidare på förbundets gedigna kunskap och mångåriga
erfarenhet av NPF-frågor. Utbildningscentret finns i förbundets lokaler i Stockholm, men arbetar
över hela Sverige. Vårens kurser hittar du här:
Attention Utbildning
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