
# kämpainteensam
Attentions kampanj 23-28 september

Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF) påverkar livssituationen för såväl den 
som själv har en diagnos som för anhöriga. Vi vet att 
det för många är en kamp för att få livet att fungera. 
Det är otroligt många i Sverige som kämpar med sina 
utmaningar och vi finns ju för att förbättra detta. 

Som vi lanserade på stämman kommer nu kampanjen 
Kämpa inte ensam! Dels för att uppmärksamma att vi 
finns men också för att lyfta våra frågor och uppmuntra 
fler att bli medlemmar. 

SYFTET MED KAMPANJEN
Syftet med kampanjen är alltså att visa att vi finns och 
erbjuda människor att bli medlemmar i Attention. 
Med fler medlemmar kan vi tillsammans bli ännu 
bättre på att kämpa för en bättre livssituation för 
personer med NPF och deras anhöriga.

NÄR PÅGÅR KAMPANJEN?
Kampanjen pågår under vecka 39 (23-28 september). 
Vi vill uppmuntra alla er föreningar att göra en eller 
flera utåtriktade aktiviteter under den veckan. Veckan 
avslutas med ”Kämpa inte ensam-dagen” på lördagen 
den 28 september.

KAMPANJPAKET SKICKAS UT TILL ER
Vi vill göra det enkelt för er att delta under veckan. 
Därför kommer vi att skicka ut ett kampanjpaket med 
flygblad, förbundsfolder och kampanjknappar. Ni kom-
mer också att få en extraupplaga (50 ex.) av medlems-
tidningen Attention som skickas ut till er separat. 

Ni kommer också få underlag för insändare och tips 
på hur ni kan jobba rent konkret med medlemsvärv-
ning och hur ni kan involvera medlemmarna i ert 
arbete framöver.

Ni väljer själva vad ni vill göra för aktiviteter under 
veckan.

PROFILKLÄDER 
Det är bra om ni syns när ni kampanjar. Ni kan ha på 
er de kampanjknappar som följer med kampanjpaketet. 

Vill ni också beställa profilmaterial så har vi ett samar-
bete med profilföretaget Medtryck som har samtliga 
föreningars logotyper, vår grafiska profil och  
kampanjloggan: Vår kontaktperson på Medtryck: 
Fredrik Liljeson, fredrik.liljeson@medtryck.com
076-176 05 04, 08-30 37 00, www.medtryck.com

VAD KAN MIN FÖRENING GÖRA NU?
Ni kan planera in ett planeringsmöte i början av 
september och notera kampanjveckan i era kalendrar. 
Riksförbundet skickar ut mer information i slutet av 
augusti.

Mer information om kampanjen kommer att 
finnas i Attention-Nytt som skickas ut den 15 
augusti.

Hej!


