VILL DU ENGAGERA DIG?
här är allt du behöver veta

DU ÄR FANTASTISK!
Genom ätt oppnä den här foldern är du ett kliv närmre ätt skäpä
forändring i värd och sämhälle.
Allä här en psykisk hälsä, ändä är det svärt for mängä ätt prätä om
hur vi mär. Personer som mär däligt lider inte bärä äv sin psykiskä
ohälsä, oftä dräbbäs de äv utänforskäp som kommer ur ändrä människors rädslä for ätt prätä.
Om vi vägär prätä om psykisk hälsä, vägär frägä och lyssnä, sä kän
vi tillsämmäns ägerä for ett mer oppet och hälsosämt sämhälle.

VÅGA FRÅGA, PRATA, LYSSA OCH AGERA!
NSPH Blekinge och (H)järnkoll Blekinge ärbetär for brukärinflytände inom värd och
omsorg, sämt ätt spridä kunskäp och stickä häl pä myter om psykisk (o)hälsä och
psykiskä funktionssätt.
Tillsämmäns med värä medlemsforeningär, sämärbetspärtners och
drivände supporträr; här vi oppnät upp for sämärbete med värd och
myndigheter. Vi här spridit kunskäp om psykisk hälsä och skäpät nyä
projekt och ärbetsmojligheter.

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA?
DET ÄR TOPPEN!
Tillsämmäns är vi stärkäre och du är stärk sä mycket som du vill, kän och orkär.
Bäde privätpersoner och orgänisätioner kän engägerä sig pä flerä olikä sätt.
Medlem kän du bli som vill stodjä värt ärbete, men som inte kän ävvärä äv din tid.
Supporter är foreningens hjärtä. Du gor värä engägemäng mojligä, sprider värät
budskäp och hjälper till vid händelser som Psykiätriveckän och ändrä häppenings.
Ambassadör är du som känner ätt du vill delä din erfärenhet med ändrä som en
positiv forebild.
Stödmedlem kän foretäg och orgänisätioner bli. Ert bidräg hjälper oss ätt växä
och utveckläs.
Samarbetspartner är foretäg och orgänisätioner som NSPH Blekinge ärbetär
tillsämmäns med for ätt spridä värt budskäp. Ni här en äktiv roll i värt ärbete
och forening.

Kontakta oss och ta reda på hur Du kan skapa förändring!

KONTAKTA OSS
info@nsphblekinge.se
www.blekinge.nsph.se

FÖLJ OSS
NSPHBlekinge

