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Attentions förbundsstyrelse har beslutat att följande värdegrund ska ligga till grund för 

lägret. 

Attentions vuxenläger vänder sig till medlemmar över 18 år. För att du ska kunna komma 

med på lägret krävs att du varit medlem senast den 31/12 2014. Lägret är populärt och ofta 

har vi fler sökande än som kan antas. Vi strävar då efter en blandning av nya och gamla 

deltagare och även geografisk spridning. Det innebär att vi inte strikt följer först till kvarn-

principen. 

Besked om du antagits till årets läger lämnas senast den 30 april.  

Lägerledningen består av volontärer från Attention, vi har ingen sjukvårdspersonal på plats. 

Förbundet strävar efter att alla som kommer till lägret ska få en skön, intressant och rolig 

vecka tillsammans. Därför påminner vi om de trivsel- och umgängesregler som 

förbundsstyrelsen formulerat för lägret: 

Attentions verksamhet är förankrad i en humanistisk människosyn. Tolerans och respekt för 

alla människors lika värde och behov av medmänsklighet utgör kärnan i vår gemenskap. Detta 

synsätt ska vara vägledande för hur vi agerar i olika situationer. Det innebär också att alla 

medlemmar i grunden har samma skyldigheter och rättigheter oavsett om man har egna 

funktionshinder eller inte. 

Var och en ansvarar för att bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och 

destruktivt. I stället skall vi i positiv anda, genom öppenhet, förståelse och hänsyn samt klok 

vägledning se möjligheter i stället för hinder. Ett lösningsfokuserat tänkande och 

förhållningssätt, där vi tar vara på våra egna erfarenheter och försöker hjälpa varandra att se 

lösningar på de problem vi upplever, ska genomsyra allt arbete. 

 

 

Lägerledningen är högst ansvariga under lägret och till deras hjälp finns det ett antal 

funktionärer. Om en deltagare inte följer Lägerledningens beslut och direktiv så kan 

deltagaren bli hemskickad (- och får då själv betala ev. merkostnader för hemresan) 

 

 

Värdegrunder: 

 

 Egna känslor eller upplevelser är aldrig fel, men vi kan tycka olika. 

 

 Med alla våra samlade erfarenheter och kunskaper blir det ett bra resultat om vi 

lyssnar på och respekterar varandras synpunkter. 

 

 Tänk på att vi alla har olika förmågor och begränsningar. 

 

 Missförstånd kan uppstå men om vi talar om hur vi uppfattar olika saker brukar det 

leda till ett bra resultat. 

 

Och framför allt: Vi ska ha roligt när vi träffas! 
 


