Bli medlem i föreningen!
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Lokalförening för
anhöriga i
Båstad och Laholm

Är Du anhörig och stödjer någon som är långvarigt sjuk eller
funktionshindrad, psykiskt eller fysiskt då finns en förening för
Dig.
Vem är anhörig

Anhörig är den som hjälper och stödjer någon som inte klarar vardagen
på egen hand. Exempel på anhörig kan vara partner, förälder, barn,
barnbarn, vän, granne, arbetskamrat.

Vem är närstående

Vår målsättning är
-

att tillgodose behov av stöd och rådgivning till medlemmar 		
och övriga anhöriga.
att försöka vara behjälplig i såväl praktiska som mänskliga 		
frågor.
att skapa kontakter med politiker och andra beslutsfattare.
att arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam.
att anordna och medverka i gemenskapsfrämjande aktiviteter.
att visa att ingen behöver stå helt ensam.

Närstående är den som tar emot hjälpen och stödet.

Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm

är ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR och är verksam i
Båstad och Laholms kommuner.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar helt ideellt.
Du är inte ensam, vi finns för dig. Hör av dig till oss.

En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!
Tage Danielsson

Anhörigas Riksförbund

Bokskogen Hallandsåsen, Båstad, Laholm

Som medlem i Lokalförening för anhörigvårdare i Båstad och Laholm
blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund (ingår i medlemsavgiften).
Riksförbundet stöder de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att
anhörigvårdare ska få samma stöd och rättigheter över hela landet.
Du kan läsa mer om förbundet på www.anhorigasriksforbund.se.
Som medlem får du även tidningen Vi anhöriga med fyra nummer per år.

