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Ny ekonomirapport 

Riksförbundet Attentions har genomfört en enkät om hur medlemmarna uppfattar sin 

privatekonomi med fokus på vilket stöd de efterfrågar. Rapporten är ett led i Attentions arbete för 

att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Resultatet av enkäten understryker behovet av praktisk hjälp med 

att betala räkningar, samordnat stöd, tidiga insatser, kompetenshöjning och ökad förståelse.  

Undersökningen visar att många av våra medlemmar lever i en utsatt situation, där man hela 

tiden oroar sig för sin ekonomi. Tyvärr förefaller inte den hjälp som finns fungera optimalt. Många 

är beroende av sina anhöriga, vilket riskerar att skapa spänningar inom familjen och minskar 

möjligheterna till självständighet. 

Undersökningen finns att ladda ner i sin helhet på www.attention-riks.se  

Programtidning för NPF-forum 

Nu finns programtidningen för NPF-forum den 15-16 maj på Attentions webbplats. Där kan se 

vilka utställare som deltar och få en mer utförlig beskrivning av föreläsningarna och övriga 

aktiviteter. 

Fram till nu har 380 åhörare och drygt 200 monterpersonal anmält sig till konferensen. Sista 

anmälningsdag är den 28 april – vet du någon som borde vara där så hjälp oss att nå ut med 

informationen. 

Läs hela programtidningen 

Körkortskoll – trygg och säker i trafiken 

Attention har med stöd av Trafikverket fått möjlighet att fortsätta det arbete med körkortsfrågor 

som vi påbörjade 2012. Det nya projektet har tre syften: 

att bidra till ökad insikt hos trafiklärare om behovet av anpassad trafikundervisning 

att bjuda in till informationsträffar riktade till trafikskolor 

att tipsa om pedagogiska verktyg och metoder när man undervisar personer med NPF 

Under perioden januari – april har projektet intervjuat tio trafikskolor, representanter för Sveriges 

Trafikskolors Riksförbund och Mobilitetscenter. Den 24 april genomförs en workshop med 

Trafiklärarutbildningen i Kalmar. Vidare genomför Attention en enkätundersökning riktad till 

medlemmar med NPF-diagnos. Projektet deltar också med en monter på NPF-forum för att fånga 

upp synpunkter på trafikundervisningen och körkortsfrågor. 

Alltsammans ska resultera i en informationsskrift på basis av dessa intervjuer. Skriften ska 

innehålla exempel på hur körskolorna kan anpassa undervisningen, tips på länkar/material och 
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utbildningar för de som vill lära sig mer samt några goda exempel där personer själva berättar 

om sin undervisning och hur de kunde ta körkort. 

Vi vill också tipsa om att vår körkortsbilaga som vänder sig till medlemmar som vill ta körkort och 

som inom kort åter finns i webbutiken för beställning. 

Länk till enkäten 

 

Egen styrka-projektet 

Attentions arvsfondsprojekt Egen styrka har publicerat rapporten ”Till slut tar man slut” som 

grundar sig på svaren i en enkätundersökning där 1 182 föräldrar till barn med AST kommer till 

tals. Föräldrar berättar här om ett föräldraskap som är extra utmanade men där själva 

funktionsnedsättningen och barnet sällan är det största bekymret. 

Rapporten kan laddas ner under Egen Styrka-projektets sida här >> 

Platser kvar på kursen Livslinjen - Må bra-dagar i juni 

Det finns fortfarande platser kvar på kursen Livslinjen - Må bra-dagar steg 1, 13-15 juni. Kursen 

är ett samarbete mellan Ågesta folkhögskola och Attention och riktar sig till dig som är anhörig till 

någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Steg 1 riktar sig till dem som inte har deltagit 

tidigare.  

Anmälan Livslinjen 

Attentionbilaga i Svenska Dagbladet 

I söndags hade Svenska Dagbladet en hel bilaga tillägnad Attention. För dig som inte fått 

tidningen i din bilaga finns den också på webben: 

Läs bilagan här 

Vuxenlägret 

Attentions läger för vuxna med egen diagnos fortsätter att vara populärt och är nu fullbokat. 

Lägerledningen skickar inom kort ut en bekräftelse med inbetalningskort. 

 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 

 

Attention på Facebook 
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