Verksamhetsplan 2015

Inledning
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta
med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Riksförbundet arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I
riksförbundets intressepolitiska program och skolplattform kan man läsa mer om de frågor
som Attention driver.
Attention Haninge är riksförbundets lokalorganisation i kommunen och föreningen arbetar för
att Attentions frågor i Haninge kommun. Vår uppgift är:
•
•
•
•

Att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF)
Att stödja och tillvarata våra medlemmars intresse
Att bilda nätverk och stödgrupper
Att sprida kunskap om funktionsnedsättningarna och våra medlemmars behov

	
  

2015 års verksamhet
Attention Haninge ska arbeta på att nå ut till våra medlemmar och
allmänheten om vår verksamhet.
Under 2015 ska vi:
•
•
•
•
•

Ha öppet hus i föreningslokalen 1 gång i månaden och i samband med det
genomföra ”miniföreläsningar” och tillhandahålla informationsmaterial.
Informera via hemsidan och Facebook om event och annat intressant/viktigt ang NPF.
Ha möjlighet till telefonsamtal för det som behöver information/ vägledning.
I samarbete med kommunens anhörigkonsulent genomföra föreläsningen ”I dina ögon”
av Thomas Nybom i april samt planera för ytterligare föreläsning i höst.
Delta på HaningeDagen.

Attention Haninge ska arbeta med att erbjuda anhöriggrupper som stöd till
våra medlemmar.
Under 2015 ska vi:
•
•

Ha en anhöriggrupp för anhöriga till vuxna med NPF.
Erbjuda våra medlemmar att starta upp nya samtalsgrupper för Förälder/anhörig till
barn upp till 18 år, tjejer samt Unga vuxna upp till 30 år med egen diagnos om intresse
finns.

Attention Haninge ska arbeta intressepolitiskt på kommunal nivå för att
personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i
skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Under 2015 ska vi:
•
•
•

Utveckla samarbetet i kommunen angående hemmasittare.
Bevaka och påverka Haninge kommuns anhörigstöd.
Utifrån Attentions intressepolitiska program och skolplattform arbeta gentemot
kommunala politiker och tjänstemän för att förbättra situationen för personer med NPF.

Attention Haninge ska samverka med andra föreningar och organisationer
för våra medlemmars intresse.
Under 2015 ska vi:
•
•

Vara representerad i olika brukarorgan, t ex Capio Brukarråd.
Samverka i Haninge Handikappråd och Haninge Handikappcenter

Attention Haninge ska ta fortsatt ansvar för besöksverksamheten vid
anstalten Norrtälje och Storboda så länge det ankommer en lokalförening.
Under 2015 ska vi:
•
•

Bedriver cirkelsamtal med intagna, där vi berättar om diagnos, beteende och tips och
stödinsatser som förenklar i livet. Ha medmänskliga samtal.
Samverka med Kriminalvården och Riksförbundet Attention för att hitta en gemensam
överenskommelse om framtida organisation och huvudmannaskap för
besöksverksamheten.

