Välkommen till
Anhörigföreningen
i Solna
Du anhörig som hjälper en närstående
inom familjen, släkten eller vänskapskretsen,
som inte klarar av vardagen på egen hand.
Vi finns till för dig!

Vår vision är att du inte står helt ensam i din roll
som anhörigvårdare.
Vår målsättning är att uppmärksamma och förbättra din
situation som anhörigvårdare genom att:
• arbeta för att anhöriga erbjuds ett individanpassat,
flexibelt och kvalitativt stöd
• påverka inom kommun, vård och omsorg
• erbjuda samvaro med andra anhöriga för
erfarenhets- och kunskapsutbyte
• verka för att din närstående ska få en god vård och omsorg
• arbeta i nära samverkan med kommunens
anhörigteam
Visste du att:
• det i Sverige finns 1,3 miljoner anhöriga?
• anhörigas omsorg sparar samhället 183 miljarder varje år?
• kommunerna enligt lag måste erbjuda stöd till anhöriga?
• de flesta anhöriga är kvinnor i yrkesverksam ålder?
• 140 000 anhöriga tvingas varje år gå ned i arbetstid eller säga
upp sig?
• anhöriga står för 75 % av all vård som utförs i hemmet?
• om 20 år har vi dubbelt så många demenssjuka som idag?
Syns du inte finns du inte!

Bli medlem
Ditt stöd är värdefullt för oss (vare sig du vill vara aktiv eller
stödjande medlem) i vårt arbete med att tillvarata våra intressen
och att förbättra situationen för oss anhöriga.
Det kostar inget att bli medlem.
Anhörigas Riksförbund
Som medlem i Anhörigföreningen i Solna blir du även medlem
i Anhörigas Riksförbund. Anhörigas Riksförbund stödjer de
lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhöriga ska få
samma stöd och rättigheter i hela landet. Du får också
Anhörigas Riksförbunds medlemstidning Vi Anhöriga fyra
gånger per år. Läs mer om Anhörigas Riksförbund på
www.anhorigasriksforbund.se.
Vill du bli medlem eller veta mer?
Hör av dig till någon av oss!
		 070-888 82 50
ahfsolna@gmail.com
E-post:
www.ahfsolna.blogspot.com
Hemsida:
Vi finns även på Facebook
Bankgiro:		 744-2734
Vi arbetar för att du ska synas!
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