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VORES FORENING



ADHD-foreningen  
arbejder for at  
forbedre forholdene 
for mennesker med 
ADHD og lignende 
vanskeligheder  
– samt deres  
pårørende.

ADHD-foreningen  
gør ADHD til håb  
og handlekraft.

FORMÅL



Alle med ADHD har ret til et værdigt liv, hvorfor ADHD-
foreningen involverer sig i samfundsmæssige og politiske 
debatter for at skabe lige forhold for alle.

Alle med ADHD skal have adgang til en tidlig og fore-
byggende indsats, hvorfor ADHD-foreningen arbejder  
for tilgængelige løsninger, brugerne selv kan  
anvende rettidigt.

Kognitiv tilgængelighed skal være en selvfølge både i 
hjemmet, daginsitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i 
samfundet generelt, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for, 
at dette placeres på lige fod med fysisk tilgængelighed.

Vores arbejde styrkes gennem frivilliges indsatser og 
partnerskaber, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for at 
styrke den frivillige indsats og etablere stærke relationer.

ADHD-FORENINGEN 
MENER AT



Vi indsamler og formidler viden  
om ADHD.

Vi bekæmper stigmatiserende adfærd 
over for mennesker med ADHD.

Vi udvikler tilgængelige indsatser til 
mennesker med ADHD.

Vi styrker mennesker med ADHD og 
gør ADHD til håb og handlekraft.

ADHD-FORENINGENS  
MÅLSÆTNINGSPROGRAM
2018-2020
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1 Vi indsamler viden 
om ADHD.

Vi formidler fakta 
om ADHD.

Vi beretter om livet 
med ADHD.

Vi gør ADHD 
allesteds-
nærværende.

ADHD-foreningen 
opfattes som 
videnscenter.

ADHD-foreningen er 
øverst på google.

ADHD-foreningen 
kobler forskning med  
det virkelige liv.

ADHD-foreningen  
har afholdt landsdæk- 
kende videnskampagne.

VI INDSAMLER OG  
FORMIDLER VIDEN  
OM ADHD

HVAD? HVORDAN?



2 Vi bekæmper 
fordomme om 
ADHD.

Vi tillader ikke 
diskriminerende 
forhold.

Vi formidler de 
gode og stærke 
historier.

VI BEKÆMPER STIGMATI-
SERENDE ADFÆRD OVER 
FOR MENNESKER MED ADHD

HVAD?

ADHD-foreningen 
har ikke accepteret 
tvivl om, hvorvidt 
ADHD findes.

ADHD-foreningen 
har arbejdet aktivt 
for lige livschancer.

Vi er væk fra 
billedet af 
drengene, der 
kravler på væggen.

HVORDAN?



3 Vi identificerer hvor 
der er behov for 
udvikling af indsats.

Vi udvikler indsatser 
målrettet mennesker 
med ADHD.

Vi vil have indsatser 
der er tilgængelige 
rettidigt.

Vi ved at der er behov 
for specialviden om 
ADHD.

VI UDVIKLER TILGÆNGE-
LIGE INDSATSER TIL  
MENNESKER MED ADHD

HVAD?

ADHD-foreningen har 
skabt politisk fokus på 
udvalgte områder.

ADHD-foreningen har 
skabt landsdækkende 
ADHD indsats.

ADHD-foreningen har 
arbejdet for ”indsats og 
støtte uden ventetid”.

ADHD-foreningen har 
sikret tilgængelighed til 
specialviden om ADHD.

HVORDAN?



Vi styrker 
mennesker med 
ADHD.

Vi støtter  
pårørende til 
mennesker med 
ADHD.

Vi arbejder for at få 
præcise ord på det 
særlige ved ADHD.

VI STYRKER MENNESKER 
MED ADHD OG GØR ADHD 
TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

HVAD?

Mestringsstrategier 
er tilgængelige på 
flere platforme.

Koncept for 
strategier til 
pårørende er 
udviklet.

Udforsket ADHD 
og iværksætteri, 
kreativitet.

HVORDAN?



Vi sætter sammen  
retningen for ADHD- 
foreningen og har  
indflydelse på  
ADHD i samfundet.

Vi har brug for din  
stemme og støtte.

Gør som 5.500  
andre og meld dig  
ind i vores fællessag  
på www.adhd.dk/ 
foreningen/bliv-medlem 
eller støt os med et bidrag 
på www.adhd.dk/donation.

STØT OS

Følg os på 
www.adhd.dk

Besøg os på 
Facebook /ADHDforeningen
Twitter @ADHDForeningen

Få vores nyheder direkte i din mailboks  
en gang om ugen, ved at tilmelde dig på 

www.adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev



ADHD-foreningen – Pakhusgården 50 – 5000 Odense C – Danmark
T +45 70 21 50 55 – info@adhd.dk – www.adhd.dk


