Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer
du vårt arbete för att personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska
bemötas med respekt och få det stöd de
behöver.

Välkommen till

Som medlem får du en årsprenumeration av
medlemstidningen Attention. Du får också tillgång
till kunskap, information samt våra samtalsforum, träffar
och nätverk.
Medlemsavgift (2022) per kalenderår
Huvudmedlem 240 kr
Familjemedlem 60 kr
Stödorganisationer 400kr
Anmäl dig genom att gå in på
Riksförbundets hemsida www.attention-riks.se, eller
använd QR koden ovan
Mailadress: kontakt@attentionvarmland.se
Hemsida:
www.karlstadvarmland.attention.se

Organisationen för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, deras familjer, yrkesverksamma
inom området och övriga intresserade.

Hemsida
I samarbete med

Facebook

Attention – för bättre villkor
Vi arbetar aktivt för att alla berörda ska få det stöd de har
rätt till i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Med information och utbildning ökar vi förståelsen för
de speciella behov som personer med NPF har.

Våra viktigaste uppgifter
Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar för:
• att skapa nätverk och stödgrupper
• att öka förståelsen för personer med NPF genom
information och utbildning
• tidig upptäckt och rätt utredning, stöd och behandling
• rätten till utbildning och jobb
• tydligare lagreglering av rättigheter
• forskning och metodutveckling
• att förmedla erfarenheter och resultat av medicinsk,
psykologisk och pedagogisk forskning.

Vi är en lokalförening som arbetar för att alla
med NPF i Värmland ska få det stöd som de behöver.
Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för
barns och vuxnas rättigheter i samhället.
Föreningen är i dialog med kommunernas och landstingets
politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och
kunskaper som är viktiga i dessa möten.
Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra
i svåra situationer. Tillsammans är vi starka!

Vad är på gång i föreningen?
Evenemang och information finns på:
www.karlstadvarmland.attention.se

Kunskap gör skillnad!

Eller på vår Facebook-sida: Attention Karlstad-Värmland

