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Rapport från Ordförandeseminariet
Attentions har just haft årets stora inspirationsmöte. 2013 års Ordförandeseminarium samlade
130 Attentionrepresentanter och hölls i Uddevalla. På programmet stod bland annat en
redovisning av Riksförbundets arbete, intressepolitik, tips på förbättringar av det lokala arbetet
samt erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Attentions projekt erbjöd sig också att besöka
intresserade föreningar, se bilaga. De PP-bilder som visades har skickats per mejl till deltagarna.
Utvärderingen gav seminariet ett högt betyg. Tips på förbättringar tas med i planeringen av nästa
möte som äger rum i Dalarna den 4-5 oktober 2014.

Stöd till cirklar i Det finns alltid ett sätt
Inom ramen för Unga vuxna-projektet vill vi stödja de föreningar som genomför studiecirklar
utifrån boken ”Det finns alltid ett sätt”. Träffarna tar upp teman som fritid, arbete, ekonomi och
relationer. Syftet är att få träffa andra, utbyta erfarenheter och dela med sig av sin kunskap.
Studiematerialet till boken kommer att finnas för nerladdning på förbundets hemsida inom ett par
veckor.
Föreningar som startar och fullföljer studiecirkeln har möjlighet att ansöka om ett bidrag på 8 000
kronor från Unga vuxna-projektet. Bidraget kan användas för omkostnader i samband med
träffarna, exempelvis ledararvode, fika och materialkostnader.
Om ni har frågor om materialet eller vill ha hjälp med att lägga upp cirkeln eller med administration
går det bra att kontakta Malena Ranch på Unga vuxna-projektet på e-post
malena.ranch@attention-riks.se eller telefon 073-940 99 30.

Attentions arbetsgrupp för Ungdomsverksamhet
Attentions nya arbetsgrupp ska bidra till att fler lokalföreningar kan starta verksamhet och
aktiviteter för unga med NPF. Åren 2008 till 2012 bedrev Riksförbundet Attention ett större
ungdomsprojekt där man utvecklade metoder och aktiviteter som kan ge ungdomar fler sociala
kontakter och en mer stimulerande fritid. Med hjälp av den nya arbetsgruppen ska man sprida
verksamheten från det tidigare projektet till nya delar av landet. Gruppen hade sitt första möte i
september och fick då det tidigare ungdomsprojektet presenterat för sig, och började diskutera
hur man kan gå tillväga för att stötta lokalföreningarna framåt.
Gruppen består av representanter från Attentions lokalföreningar som tillsammans står för en
stor spridning över landet. Karin Forsberg är sammakallande och fungerar som administrativt
stöd till gruppen.

Remissvar ang. lärares arbete med åtgärdsprogram
Förbundet har svarat på en remiss från Utbildningsdepartementet där en arbetsgrupp föreslår att
kravet på skriftliga åtgärdsprogram ska tas bort.

Åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg för lärarna i arbetet med att ge elever särskilt stöd. I
det dokumenteras elevens behov, hur de ska tillgodoses, hur insatserna ska följas upp och
utvärderas samt vem som ansvarar för insatserna. Förslaget innebär flera allvarliga försämringar
och vi föreslår att det avstyrks. Hela svaret finns att läsa på förbundets hemsida.

Må bra-dagar för anhöriga till personer med NPF
Den 15-17 november hålls Livslinjens steg 1-kurs vid Ågesta folkhögskola i samarbete med
Riksförbundet Attention. Livslinjen riktar sig till dig som är anhörig till någon med NPF,
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Steg 1 riktar sig till dig som inte har deltagit tidigare.
Syftet med kursen är att du som deltagare får träffa andra i samma situation för att lära, uppleva
och reflektera kring hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att få ett avbrott i vardagen, ägna
sig åt sig själv och fylla på med sådant som gör gott för kropp och själ.
För mer information och anmälan klicka på länken nedan.
Anmälan anhörighelg

Nominera till Årets ljus
2006 instiftade Riksförbundet Attention priset ”Årets Ljus” som delas ut i samband med NPFforum. Tanken med priset är att belöna verksamheter utanför Attention som gjort stora och
viktiga insatser inom det neuropsykiatriska området. Prioriterat är konkreta och långsiktiga
insatser som har betydelse för många.
När priset instiftades nämndes till exempel insatser som minska köerna till vården, förbättrat
bemötande och pedagogik, nytänkande inom vård och stöd för våra medlemmar. Priset kan
delas ut till verksamheter, organisationer, personer eller företag.
Vi tar nu emot nomineringar till vilka som bör få priset 2014. Förslag på pristagare ska vara:


Skriftligt och innehålla en motivering/beskrivning



Röra verksamheter/initiativ som gjort berömvärda insatser som berör många



Organiseras av någon utanför Attention

Skicka ditt förslag Attentions kansli, kansliet@attention-riks.se senast den 23 oktober.
Priset delas ut fredagen den 16 maj på Kistamässan i Stockholm.

Nya smycket
Ett nytt fint smycke har tagits fram av företaget Pilgrim, se bifogat produktblad.
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