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2019

Attention är en rikstäckande förening som är religiöst-och-partipolitiskt obundet, vi vill arbeta
för att öka förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vill verka för
att alla med NPF ska ha samma rättigheter som andra vad som gäller skola, arbetsliv och
fritid. Attention vänder sig till barn, vuxna och familjer men även till yrkesverksamma inom
området.
Vi inom Attention vill verka för:
Att samhället tidigt sätter in hjälp och resurser inom skolan, så att även dessa barn kan sluta
skolan med fullgoda betyg.
Att göra politiker uppmärksamma på detta så att det inte skärs ner på skolan för dessa barn,
då dessa barn ofta behöver extra resurser för att klara av skolan. Tidig hjälp kan göra att fler
slipper hamna i utanförskap.
Vi vill även verka mot stigmatiseringen för dessa grupper och att de ska få det stöd som krävs
för ett fullgott liv i vardagen.
Vi vill även










Att barn och ungdomar med NPF ska få samma möjligheter i skolan som andra elever
Att få till ökad förståelse och attitydförändringar i samhället.
Att sprida kunskap inom skola och myndigheter
Att hjälpa arbetsgivare se möjligheter med NPF.
Att föräldrar/anhöriga ska kunna träffas och byta erfarenheter.
Att tidigt stödja ungdomar som hamnat snett.
Att tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan ha studiecirklar
Att medverka vid föreläsningar
Att uppmärksamma flickor med NPF

Vi kommer att fortsätta att sitta med vid olika handikappråd, både i kommuner och region.
Örebro, samt fortsätta samarbetet med när psykiatrin i Lindesberg. Vi är delaktiga i
arbetsgruppen psykisk hälsa i norra länet. Vi kommer att delta i arbetet med psykiatriska
veckan i norra länet.
Under året kommer vi att fortsätta samarbeta med (H)järnkoll och NSPH för att få till en
attitydförändring för våra grupper, genom att vara ute och föreläsa och på andra sätt sprida
kunskap om NPF.

Vi vill även nå ut till andra kommuner inom vårt upptagningsområde och erbjuda våra
tjänster.
Vi kommer att erbjuda familjeträffar, som har till uppgift att ordna aktiviteter som passar alla.
Till sommaren planerar vi ett helg läger för familjer på Finnåkers kursgård för medlemmar.
Anhörig studiecirkel för föräldrar till barn med NPF kommer att fortsätta i Frövi och efter
önskan kan fler grupper kunna startas i övriga kommuner.
Våra månadsträffar som vi har en gång i månaden i Lindesberg, Ljusnarsberg samt i Nora och
som är öppna för alla intresserade kommer vi att fortsätta med.
.

