Nr 6 – 8 juni 2016
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Barn och unga efterfrågar mer delaktighet
Barns röst, Attentions projekt för att öka barn och ungas delaktighet i vård och stöd, har gjort en
enkätundersökning riktad till barn och unga 10-17 år med NPF. Resultatet visar på flera
förbättringsområden, bland annat att barn behöver:
•
•
•
•
•

Information inför möten, syfte med mötet, vilka som kommer att var med, hur länge och
hur ofta, vad man kan påverka m.m.
Vilka rättigheter man har
Möjlighet att ställa frågor under möten
Vara med och påverka vilka insatser som sätts in efter utredning
Viktigt att hitta sätt att få barnet delaktig i sin egen vård

Barns röst är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som startade i september 2015. Läs mer här

Attention i Almedalen
Attention kommer att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida information och
väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra seminarier kommer att handla om skolan,
arbetsmarknaden, anhörigas situation, idrott samt barn och unga på nätet.
Programmet finns på webben Attention i Almedalen

Vi rensar i medlemsregistret
Efter årets avgiftsavisering och med två påminnelser kommer vi snart att rensa i
medlemsregistret. Hjälp oss gärna att behålla medlemmarna genom att påminna dem som ännu
inte betalat. De som inte betalat i mitten av juni tar vi bort. Därefter finns de under Utträdda.

Egen styrka bjuder in till Öppet Hus
Riksförbundet Attentions projekt Egen styrka bjuder in till öppet hus den 30 september i Hornstull
i Stockholm, som en avslutning på sina tre projektår. Under dagen berättar projektet om sitt
arbete, resultat från rapporten ”Till slut tar man slut”, de material som tagits fram och insikter från
de tre åren. De fyra filmer som producerats kommer också att visas och materialpaket med
projektens alla skrifter kommer att kunna köpas till ett reducerat pris. Kom när du vill och stanna
så länge eller kort du vill.
Tid: Fredag den 30 september 2016, kl. 14.00 – 18.30.

Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, 117 29 STOCKHOLM.
Fri entré, men föranmälan via länk.
Boka in tiden redan nu - fullständig inbjudan med programtider skickas efter sommaren!

Efterlysning – årsmöteshandlingar!
Ett antal föreningar har ännu inte lämnat in sina årsmöteshandlingar – skicka dem snarast, vi
behöver dem till revisionen som görs efter semestrarna. Det vi behöver är verksamhetsberättelse
påskriven av styrelsen, årsmötesprotokoll påskrivet av justerarna samt den ekonomiska
berättelse inkl. revisionsberättelse
Om ni har antagit en ny stadga så behöver vi också få in den. Handlingarna måste finnas
tillgängliga här i samband med den revision som ligger till grund för vår ansökan om statsbidrag.

Riktlinjer för Attentions besökare på anstalt
Kriminalvården och Riksförbundet Attention har ett pågående samarbete, där vi inom Attention i
likhet med andra ideella organisationer ska komplettera myndighetens insatser via
besöksverksamhet. Riksförbundets har åtagit sig att verka för att fler föreningar startar
organiserad besöksverksamhet. Förbundsstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för
besöksverksamheten. Kontaktperson i dessa frågor är Birgitta Engholm på kansliet.

Attention Utbildnings kursfolder är klar!
Attention Utbildning har tagit fram en kursfolder där höstens hela utbildningsprogram finns
samlat. Den finns att läsa här nedan på länken. Den 21 november ordnas också för första
gången en konferens om kreativitet i samband med psykisk ohälsa.
Lokalföreningar som är intresserade av att samarbeta kring en utbildningsdag är välkomna att
höra av sig till gunilla.simonsson@attention-riks.se
Höstens utbildningsprogram

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook.
Attention på Facebook

Till sist - Glad sommar önskar vi er alla!
Observera att kansliet är stängt vecka 28 – 31.
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