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Ny bok ”Det finns alltid ett sätt” 

Nu kan den nya bok som Attention Unga vuxna-projekt producerat beställas i vår webbutik. 

Boken vänder sig i första hand till unga med egen diagnos, men kan med fördel läsas av både 

anhöriga och professionen. Den innehåller tips, visuella övningar och lösningsfokuserade frågor 

på hur man kan få vardagen att fungera bättre med alltifrån relationer till arbete eller städning. I 

boken finns också inspirerande exempel och porträtt av unga vuxna som berättar om sina 

erfarenheter och insikter kring sina diagnoser.  

Under hösten kommer ett kompletterande studiecirkelmaterial tas fram i samarbete med 

studieförbundet ABF.  

Varje lokalförening kommer att få 2 gratisexemplar av boken. Dessa skickas ut veckan efter 

midsommar. Föreningarna kan också beställa den till priset av 115 kronor. 

Höstens studiecirklar 

Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter, se bilaga. De cirklar som vi har lyft fram och 

utbildat ledare till är ”Din egen berättelse”, ”Attentions föräldracirkel” och ”Attentions tjejcirkel”. 

Cirklarna bygger på att det finns utbildade cirkelledare i förbundet eller i det studieförbund som 

föreningen samarbetar med. Förbundet har fått medel för att kunna subventionera ett visst antal 

cirklar. Den förening som vill genomföra en cirkel får studiematerial till deltagarna och 8 000 kr att 

använda till cirkelledararvode. Ni bestämmer själva om ni vill ta ut en avgift för fika. 

Cirklarna ska anmälas till aktuellt studieförbund. Kansliet erbjuder hjälp med information och stöd 

att rekrytera cirkeldeltagare. Hör av er till karin.forsberg@attention-riks.se före den 1 augusti om 

ni vill starta en cirkel med subvention i höst. 

Attention i Almedalen 

Första veckan i juli kommer Attention att vara på plats på Almedalsveckan i Visby för att sprida 

information och väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra seminarier kommer att vara 

inriktade på situationen för ungdomar och unga vuxna. 

Attentions Almedalsprogram 

Mångfald och företagande på Kulturhuset 23/9 

Riksförbundet Attention ordnar i höst tillsammans med Misa ett evenemang kallat ”Mångfald och 

företagande” på Kulturhuset i Stockholm den 23 september. Temat är att Bryta fördomar – se 

möjligheter. 

Med nya ögon och ett öppet sinne samlar vi näringsliv, politiker, entreprenörer och personer med 

funktionsnedsättning under samma tak för att tillsammans inspireras och upptäcka fördelarna 

med mångfald och inkludering. 
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Evenemanget öppnar kl. 12.00 och håller på till kl. 16.30. Det är gratis att ställa ut. Läs mer och 

anmäl dig här 

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. 

Ordförandeutbildningen 7 – 8 september 

Vill du utveckla dig som ledare för din lokalförening? Ta chansen att delta i Attentions och ABF:s 

ordförandeutbildning. Utbildningen riktar sig till de föreningar som inte deltog under 

ordförandeutbildningen 2012.  Anmäl dig så snart som möjligt för att vara säker på att få plats. 

Sista anmälningsdag är den 14 augusti. Anmälan görs via länken nedan:  

Anmälan till Ordförandeutbildning 

Dags att anmäla sig till årets Ordförandeseminarium 

Årets Ordförandeseminarium äger rum i Uddevalla den 5-6 oktober. För att resorna inte ska bli 

för dyra bör ni boka resor så tidigt som möjligt. Sista anmälningsdag är därför den 30 augusti. 

Tänk på att ju tidigare bokning, desto billigare resa! 

Anmälan till Ordförandeseminariet i Uddevalla 

Vi byter telefonnummer 

Riksförbundets kansli får den 19 juni nya telefonnummer. Växeln når man genom att ringa 08-

120 488 00. Vilka direktnummer som gäller till var och en framgår av information på webben. 

Till sist - Glad sommar önskar vi er alla! 
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