ATTENTION Lindesberg med grannkommuner
Verksamhetsberättelse
2017
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers
syndrom/ Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Attention arbetar för att personer med NPF skall bli bemötta med respekt och få
det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Attention arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och
makthavare.
Attention Lindesberg med grannkommuner är riksförbundets lokalorganisation i
kommunen och föreningen arbetar för Attentions frågor i Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun samt Nora kommun.
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Vi har under året haft 11 protokollförda möten.
Under 2017 har vi fortsatt vårt samarbete med kommunen genom att sitta med i
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning.
Vi har även varit med i styrelsen för FIL (Funktionshindrades intresseföreningar
i Lindesbergs kommun).
Vi har blivit inbjudna att delta i samverkansgruppen i Lindesbergs kommun som
består av representanter från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin
samt kommunen.
Vi har under året varit representerade i pensionärs och handikapprådet i
Ljusnarsbergs kommun.
Vårt samarbete med psykiatrin består av ett nätverk på psykiatrin tillsammans
med andra föreningar. Vi är även aktiva i NSPH i Örebro tillsammans med
andra föreningar som jobbar mot psykisk ohälsa.
Vi har varit med på olika föreläsningar i Örebro som bland annat
regionförbundet har anordnat.
Våra medlemsmöten/föreläsningar har vi haft tio gånger under året där
inriktningen har varit att få mer kunskap om olika frågor inom NPF. Träffarna
har varit i Kopparberg, Hällefors, Lindesberg samt Nora .
Varje träff har besökts av 10-20 personer.
Vår caféverksamhet har fortsatt varje tisdag mellan 17.00 -19.00 på Lotsen i
Lindesberg. Vi har fått låna lokalen av Lindesbergs kommun.
Vi märker att behovet är stort för caféverksamheten.
Anhörigträffarna tillsammans med FPS och Lindesbergs kommun har vi haft
fyra gånger under året där varje träff har besökts av 10-15 personer.
Det har varit olika teman på träffarna bland annat har Birgitta Huuva regional
samordnare för sucidprevention föreläst
Vi har haft föreläsning av Linda Warvelin som föreläste om sin son som har
ADHD.
Vi anordnade en föreläsning av Maria Hellsten som föreläste om hur svårt det är
för barn i skolan och i samhället som har en NPF diagnos.
Vi medverkade vid Sankt Olofsgården i Fellingsbro vid visning av filmen 30 liv
i veckan.
Vi samverkade med Näsby Församling vid föreläsning om sucidprevention.
Föreningen medverkade på Frövidagen den 11 juli där föreningar och andra
aktörer visade upp sin verksamhet.
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Vi har haft ett par träffar på kyrkbackskolan i Kopparberg om NPF.
Ordförande medverkade i ett reportage som var i NA om föreningen och olika
diagnoser,
Några ur föreningen medverkade vid kommunens sommaraktiviteter för
ungdomar under sommarlovet.
Vi har marknadsfört oss på facebook med våra olika aktiviteter.
Vi har även en grupp på facebook för de som är intresserad av att vara med.
Vi har haft flera uppskattade familjeträffar bland annat på lustholmarna i
Rockhammar och i Nora.
Familjeträffar med pyssel har vi haft ett par gånger.
Ungdomsgruppen Unga vuxna har haft aktiviteter under året.
Vi medverkade som vanligt vid Lindedagen den 10 maj där föreningar, företag
och organisationer presenterar sin verksamhet.
Ordförande deltog på riksförbundets årsstämma i Stockholm i maj.
På Lindemarken så deltog vi med ett informationsbord som var mycket
uppskattat och välbesökt.
På riksförbundets Attentions ordförandeseminariet i Södertälje den 30/9 till den
1/10 deltog två stycken ur styrelsen.
Vi deltog under psykiatriveckan (vecka 46) där vi medverkade på alla orter i
Norra länsdelen. (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora).
Vi har haft en föräldragrupp i Frövi som har träffats ett antal gånger och
diskuterat olika familjesituationer och hur det är för barnen i skolan när man har
en diagnos.
Våra styrelsemöten har vi haft i Frövi i Näsby Församlingshem samt på
Studieförbundet vuxenskolan i Lindesberg.
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