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Vårkänslor!?

Dara

Vips så är våren här och med den en liten
hälsning från oss på Ungdomsvärnet.
Vintern har passerat och vi har haft fullt
upp på vårt boendestöd och i verksamheten
med träningslägenheter. I årets första
nummer presenteras Dara Ibrahim. Han
har varit vår sommarvikarie och nu för
tiden hoppar han in och förstärker vår
verksamhet vid behov. Det är vi
tacksamma för.

Vi som är delägare och arbetar i Ungdomsvärnet har många år tillsammans och är ett starkt
team. Om vi skulle slå ihop våra år som socialarbetare blir det totalt 44 år. En kan säga att
en trivs på jobbet. Peter arbetade dessförinnan i shippingbranschen, Gith som musiker och i
restaurangbranschen och jag inom vården. Men inget slår det yrke vi sen gav oss in i –
socialt stödarbete med unga vuxna. Vi har tagit del av många livsöden och det är härligt när
”gamla” ungdomar kommer och hälsar på. Den senaste hälsningen fick jag av en ung man
som utvisades för några år sedan. Han hade överlevt.
Inger Öhman, verksamhetschef.

NPF-forum
I vår är det åter dags för NPF-forum,
Riksförbundet Attentions återkommande
konferens med fokus på neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Årets forum är det
tionde i ordningen och är till för alla som
vill hålla sig à jour om vad som händer
inom området neuropsykiatri.
Ungdomsvärnet står även i år som
utställare på NPF-forum. I år går den av
stapeln på Kistamässan den 15 och 16 maj.
Ni hittar oss vid monter 23. Årets tema är
Få det att fungera – stöd och strategier
för personer med NPF.

http://www.autismdiet.se/
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Torsdagen den 15 maj har vi en inbjuden
gäst vid vår monter: Annika Röed,
författare till boken ”Mat för barn med
autism och ADHD - därför fungerar en diet
utan mjölk och gluten”. Hon har några
exemplar med sig för försäljning men hon
kommer att kunna ta beställningar på plats.
Hon berättar om egna erfarenheter och det
kan vara värt att lägga om kosten vilket
också styrks mer och mer av forskningen.
Den senaste studien har bekräftat ett
samband mellan autism och miljö. Det har
också i en annan studie kunnat styrkas att
särskild kost och ADHD ger positiva
effekter.

I framtiden ska han bygga sig ett hus på
landet i Kurdistan. Där ska han ta det lugnt
och lukta på alla blommorna.

Källor:
http://ki.se/nyheter/gener-och-miljo-lika-viktigt-for-attforklara-autism
Pelsser LM, et al. Effects of a restricted elimination diet
on the behaviour of children with attention-deficit
hyperactivity disorder (INCA study): a randomised
controlled trial. The Lancet, Volume 377, Issue 9764,
Pages 446 – 448, 5 February 2011.

Presentation av Dara
Dara Ibrahim kom till Sverige år 2000.
Han är född i Irakiska Kurdistan. Där
utbildade han sig till sjuksköterska men
valde istället att jobba inom TV-branschen.
Som ny i Sverige fick han snabbt jobb
inom rättspsykiatrin och senare arbetade
han flera år inom SiS ungdomsvård. Sin
journalistiska ådra har han kvar och han
frilansar som journalist främst inom
sporten. Han tycker att det är viktigt att
röra på sig och anser att idrotten skapar
gemenskap och gör fritiden meningsfull.
Han brinner för att skapa kontakter mellan
Kurdistan och Sverige gällande kultur och
idrott. Han har introducerat innebandy som
ny sport i Kurdistan. Dara säger att han
kommer att bli Diplomat den dagen
Kurdistan blir ett eget land. Idag har Dara
sin ordinarie tjänst på ett privat HVB-hem
men det hindrar inte honom från att hoppa
in extra hos Ungdomsvärnet.

Ungdomsvärnets
träningslägenheter
Idag har Ungdomsvärnet möjlighet att ta
emot upp till 9 placeringar i
träningslägenheter. Det som skiljer denna
boendeform från boendestödet är att det är
än mer självständigt. Den boende har
individuell plan och kontaktmannaskapet
är behovsanpassat och kan variera i antalet
timmar. Nu till sommaren har vi lediga
platser i våra träningslägenheter. Det som
är nytt mot tidigare år är att vi kan ta emot
syskon eller att den unge bor tillsammans
med en annan ungdom. I de lägenheterna
vi har dubbelboende är standarden mycket
hög.
Nästa nyhetsbrev kommer på höstkanten
och därför passar vi på redan nu att önska
alla en härlig sommar.

Ungdomsvärnet, Nybohovsbacken 43, 117 64 Stockholm, Telefon: 08-659 30 32, Fax: 08-659 30 36,
E-post: info@ungdomsvarnet.se, www.ungdomsvarnet.se

