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Inspirationsdag om lärande via studiecirklar 24 april 

Hjärnkoll ordnar i samarbete med NSPH och studieförbunden en inspirationsdag den 24 april om 

att lära tillsammans via studiecirklar. Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. 

Syftet med konferensen är att inspirera till att använda cirkeln i arbetet med att öka egenmakt 

och inflytandet för patienter, brukare och anhöriga samt att ge tips om material som kan 

användas i det arbetet. Målgruppen är personer som organiserar studiecirklar och leder cirklar: 

Det kommer att kompletteras med ytterligare namn på deltagare.  

Deltagande är avgiftsfritt, var och en betalar sin resa. Anmälan: Senast 10/4 via länken nedan: 

Anmälan studiekonferens 24 april 

Lägesrapport NPF-forum 

Nu är nästan alla utställningsmontrar bokade och konferensanmälningarna börjar droppa in. 

Observera att den representant från föreningen som förbundet betalar resa, hotellrum (vid behov) 

och konferensavgift ska vara anmäld senast den 31 mars. Därefter stängs länken ned. 

Anmälan föreningsrepresentant NPF-forum 

Unik försäkring 

Förbundsstyrelsen har beslutat att ansluta sig till Unik försäkring. Försäkringen är anpassad till 

personer med funktionsnedsättningar och har på flera punkter bättre villkor än andra 

försäkringsbolag. 

Varje medlem väljer själv vilka försäkringar man vill teckna. All information finns på  

http://www.unikforsakring.se/ 

 

Revision av stadgarna och etiska riktlinjer 

Förbundsstyrelsen har på basis av en remissomgång ute bland föreningarna reviderat våra 

normalstadgar för lokalförening respektive länsförening. De nya stadgarna finns på 

www.attention-nytt.se under lokalt. 

Riksförbundets stadgar och våra etiska riktlinjer har också gåtts igenom. De återkommer som 

förslag i stämmohandlingarna nästa vår.  

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.attention-riks.se/form/view.php?id=167
http://www.attention-riks.se/form/view.php?id=156
http://www.unikforsakring.se/
http://www.attention-nytt.se/


Ny skrift om NPF och privatekonomi 

Med stöd från Konsumentverket har Attention tagit fram material för att sprida kunskap om 

hjälpmedel och strategier som kan göra det lättare att få överblick över sin privatekonomi. 

Skriften Ekonomikoll vänder sig till budget- och skuldrådgivare, boendestödjare och andra 

yrkesverksamma som kan vara ett stöd för individen i ekonomiska frågor. Fokus är vilka 

hjälpmedel och strategier som kan göra det lättare att få till rutiner och struktur för att betala 

räkningar och få överblick över sina pengar.  

Ekonomikoll går att beställa i Attentions webbutik eller ladda ner som PDF på Ekonomikolls 

webbsida. 

Attention plattform i valet 

Styrelsen har beslutat att särskilt lyfta fram följande i det kommande valet:  

 Behovet av ett utvecklat och samordnat stöd och behandling för personer med NPF.  

 Kompetenshöjning i NPF inom vård, skola och omsorg. 

 Rätt stöd i skolan för elever med NPF. 

Touretteläger 

Den 30 maj till den 1 juni 2014 bjuder Riksförbundet Attention in till en lägerhelg för barn och 

unga med Tourette och deras anhöriga. Lägret kommer att hållas på Eda lägergård i Knivsta 

kommun. Kostnad för helgen är 350 kr/person för medlemmar och 450 kr för icke medlemmar. 

Priset inkluderar mat, inkvartering och föreläsningar. 

Anmälan Touretteläger 

Sommarens vuxenläger 

2014 års vuxenläger för personer med egen funktionsnedsättning kommer att hållas på 

Grebbestad folkhögskolan vecka 27. Grebbestad ligger vid havet i Bohuslän. Deltagarna kommer 

på måndagen den 30 juni och reser hem lördagen den 5 juli. Lägret blandar utflykter, fysisk 

aktivitet, hantverk och kvällsaktiviteter. 

Det finns plats för 32 personer och lägerledningen vill gärna få er hjälp att få med fler deltagare 

från mellersta och norra Sverige. Priset är oförändrat 2000 kr. Sista anmälningsdag är den 14 

april. Anmälningslänken kommer att läggas upp i mitten av mars. 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 
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