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Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Årets Ordförandeseminarium i Nynäshamn 

Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention närmar sig med stormsteg. Denna gång äger 

Ordförandeseminarium rum i Nynäshamn på konferensanläggningen Utsikten den 1-2 oktober. 

Programmet består av en blandning av information från förbundet, våra projekt och möjlighet till 

erfarenhetsutbyte och umgänge mellan föreningarna. Valberedningen kommer också att 

informera om sitt arbete, se bilaga. 

Nytt för i år är att vi under dag 1 ordnar ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, projekt och 

satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Endast föranmälda inslag kan tas med. 

Föreningar som vill delta måste anmäla detta senast den 9 september via 

anmälningsblanketten. 

Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. Deltagarna ska vara ordinarie 

ledamöter i föreningens styrelse. Förbundet betalar resor och hotellrum för deltagare som har 

mer än 1 timmes kollektivresa till Nynäshamn. För att resorna inte ska bli för dyra bör ni boka 

resor så snart som möjligt! Sista anmälningsdag är den 9 september.  

Anmälan Ordförandeseminariet 1-2 oktober 

 

Egen styrka-projektets avslutning - En dag om föräldraskap, stress och ASD 

Hur mår föräldrarna till barn med ASD? Vad kan man göra åt stressen som många upplever? 

Och vad beror stressen på? Frågorna är många kring hur man kan minska sjukskrivningarna, 

lidandet och stressen hos en särskilt utsatt föräldragrupp. Den 30:e september bjuder 

Riksförbundets projekt Egen styrka in till öppet hus i Hornstull i Stockholm för att dela med sig 

av insikter och erfarenheter från det treåriga projektarbetet som nu ska avslutas. Egen styrka 

har arbetat med att belysa situationen för föräldrar till barn med ASD men också med att hitta 

fungerande metoder och verktyg för att spara föräldragruppens krafter och energi.  

Under dagen berättar projektet om sitt arbete och de material som tagits fram under arbetets 

gång. Material tänkta att sprida kunskap om ASD och också fungera som konkreta verktyg med 

syfte att minska stress hos en uppenbart stressad grupp föräldrar. Materialpaket med projektens 

alla skrifter kommer att kunna köpas till ett reducerat pris. Kom när du vill och stanna så länge 

som det passar dig.  

Datum: Fredag den 30 september 2016. 

Tid: Öppet hus kl. 14.00 – 18.30. Fri entré. 

http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=75758
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Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, 117 29 STOCKHOLM. 

Hitta hit: Kristinehovs Malmgård ligger i Hornstull på Södermalm i Stockholm. Gångavstånd ca 5 
minuter från närmsta tunnelbanestation Hornstull. För att se karta och vägbeskrivning, klicka här 
>>. 

För frågor kontakta: Jennifer Blomkvist, jennifer.blomkvist@hjarnkoll.se, tel.: 08- 120 488 54. 

Förstärk barnperspektivet i vården 

Den enkätundersökning som Barns röst, Attentions projekt för att öka barn och ungas 

delaktighet i vård och stöd gjort, visar att unga vill vara mer delaktiga i sin egen vård. Attention 

kommer därför att arbeta för att vård- och stödenheter ger barn och unga anpassad information 

och anpassar sitt arbetssätt så att den unge görs mer delaktig i utformningen av vården. Hela 

rapporten och vilka krav vi vill framgår av rapporten nedan: 

Rapport från Barns röst 

 

Projektet har från en ny projektledare Linnéa Rosenberg. Kontakta henne om du har tips och 

synpunkter på hur vi kan förstärka barnens röst i vård och stöd. Linnea.rosenberg@attention-

riks.se 

Hjärnkoll och NSPH:s arbetslivsseminarium - Du kan göra skillnad 

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om psykisk ohälsa och stress i arbetslivet. Genom 

att satsa på fungerande lösningar för att förebygga och agera vid psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen bidrar vi till ett långt och hållbart arbetsliv. Kom och ta del av en intressant 

eftermiddag, se bilagd inbjudan. 

Tid: 2016-10-10, klockan 13.00 – 16.15. Inregistrering från klockan12.20. 

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. 

Fri entré, men obligatorisk föranmälan via länken nedan. 

Anmälan Arbetslivsseminarium 10 oktober 

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 
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