Nr 4 – 25 mars 2019
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Kontakten med våra lokala föreningar
För två år sedan gjorde vi en enkätundersökning till våra lokala föreningar. Inom kort är det dags
för en ny enkät, där ni får möjlighet att berätta om er verksamhet. Styrelsen eller någon från
kansliet kommer också att kontakta alla föreningar per telefon under andra hälften av april.
Flera av er har undrat när medlemstidningen med tillhörande avi kommer och nu är den efter
teknikstrul äntligen på väg!
Vi vill också påminna er om att anmäla era ombud till stämman, mer information fanns i förra
numret av Attention-Nytt. Sista anmälningsdagen är den 12 april, formuläret hittar du här

Hjälp att hantera Medlemsregistret
Vi har tagit fram flera instruktionsfilmer och texter som berättar hur man kommer igång med
hanteringen av medlemsregistret och våra funktioner. Vi kompletterar efterhand med nya filmer.
Den senaste filmen handlar om Skapa och skicka ett nyhetsbrev med Mailchimp, hittar du här

Attentions föräldraenkät
Attention gör regelbundet enkäter för att samla in medlemmarnas synpunkter på viktiga frågor.
Under mars har vi gjort ännu en enkät om situationen för anhöriga till barn med NPF. Enkäten,
som besvarades av rekordmånga, drygt 3 000 personer, är nu stängd och resultatet kommer att
presenteras så snart vi en rapport är klar. Redan nu ser vi att en majoritet uttrycker att de har
behov av stöd för egen del, att går ner i arbetstid och att många är eller riskerar att bli sjukskrivna
på grund av att situationen blir övermäktig.

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra
föräldrar. De är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar sin livskvalitet sämre. Många
efterfrågar stöd av en koordinator i en situation som riskerar att annars bli ohållbar. Ett sådant
stöd har provats i projektform och fallit väl ut. Ca hälften av föräldrarna kunde återgå till arbete
eller studier efter att fått hjälp av koordinator att reda upp familjens situation. Nka driver nu
arbetet vidare. Mer information finns här De har också tagit fram fyra filmer om anhörigskap

Ny skrift om besöksverksamheten
Vi har uppdaterat den skrift som vi tog fram för några år sedan om Attentions besöksverksamhet
på anstalter och häkten ”Delad kunskap – nya möjligheter”. Skriften är tänkt som en
inspirationsguide för de lokalföreningar som har intresse av att starta sådan verksamhet. Skriften

beskriver bakgrunden till att vi engagerar oss i detta, hur man kan starta och lägga upp träffarna.
Två av våra lokala föreningar deras också med sig av sina erfarenheter om vad som är bra att
tänka på.
https://attention.se/besoksverksamhet/

Attentions påverkansarbete
Riksförbundet Attention har nu i mars skrivit brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
med anledning av de ökade avslagen av ansökningar om aktivitetsersättning. Vi vill ha ett möte
för att berätta om hur Försäkringskassans skärpta tillämpning drabbar unga vuxna med våra
diagnoser samt vilka behov av förändringar som vi ser.
I mitten av februari träffade vi Socialstyrelsen med anledning av ett uppdrag som de har kring
stöd till socialtjänsten med anledning av unga som begår brott och kunskapsstöd till
socialtjänsten om risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott. Vi kommer att träffa Socialstyrelsen
en gång till före sommaren.
Inom kort träffar vi Diskrimineringsombudsmannen för att diskutera den diskriminering som möter
personer med NPF-diagnoser både inom arbetslivet, yrkesutbildningar och på andra livsområden.

Attention i media
Företrädare för förbundet deltar regelbundet i media via debattartiklar och medieinslag, nu senast
om hur vi vill stärka elevhälsan, se artikeln här
Vi har ambitionen att du ska hittar dessa artiklar och intervjuer på webben under
https://attention.se/press/.
Sidan är under uppdatering, en du hittar också tidigare inlägg vi gjort. Ta gärna dem som
inspirationskälla om ni vill skriva egna artiklar eller insändare.
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