Frivilligt arbete och organisationer.
www.svenskakyrkan.se
Samtal, hembesök. Tel 0486-10007
http://www.missionskyrkan.moreinfo.se
Missionskyrkan Torsås Tel. 0486-108 39
http://www.rpg.org.se
RPG - Riksförbundet Pensionärsgemenskap Kontaktperson är Simon
Olausson Tel 0486-214 24
www.spfpension.se
SPF, Sveriges pensionärsförbund. Söderåkra & Bergkvara Tel 048620582 Tel: 070-553 91 99
www.pro.se/Distrikt/Kalmar-Lan/Samorganisationer/Torsas
Kontaktuppgifter: PRO Kalmar Län Box 20 391 20 Kalmar Tfn: 0480139 54, Fax: 0480-49 04 35 Besöksadress Södra långgatan 62.
www.dhr.se/kalmarlan_sodramoreavdelningen
De handikappades riksförbund DHR.
Söder Möre DHR Tel: 0486-203 58
kommun.redcross.se/torsas
Röda korset. Bl.a. uppsökande verksamhet, samtal. Tel: 410 40

Övrigt
www.klt.se
Ansökan om färdtjänst. tel. 010 - 21 21 021 (menyval 1)
www.forsakringskassan.se
Kundcenter för privatpersoner Telefonnummer: 0771-524 524

Box 503, 385 25 Torsås
Telefon: 0486-481 00, Telefax: 0486-482 53
E-post: info@torsas.se, Hemsida: www.torsas.se

Internetadresser &
telefonnummer
för anhörig/närstående
i Torsås kommun

Internetlänkar och telefonnummer Anhörigstöd.

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

www.anhoriga.se
På vår hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser,
forskning och utveckling inom anhörigområdet.
www.attvaraanhorig.se
Berättelser ur livet.
www.ahrisverige.se
AHR Anhörigas riksförbund. Stödjer anhöriga och anhörigvårdare.
www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga
Stöd till anhöriga

www.autism.se/kalmar
En ideell förening som arbetar för familjer och enskilda där någon har
ett funktionshinder inom autismspektrat och som bor i Kalmar län.
www.attention-kalmar.se
En ideell förening som arbetar tillsammans för att underlätta vardagen
för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
www.ocdforbundet.se
En rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med
tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
www.dyslexi.org
En riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriveller räknesvårigheter.
www.dyslexiforeningen.se
Föreningen arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.
www.bipolarna.se
En omfattande kunskapsbank och med ett flitigt socialt nätverk för
personer med Bipolär Sjukdom.
www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism
Fakta om autism och Aspergers syndrom
www.adhdinfo.se
På den här sidan finns en del för dig som är förälder till ett barn med
ADHD. Vi ger tips och råd som kan underlätta vardagen för familjen.
http://www.sjalvhjalppavagen.se
Bättre förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi som den bästa grunden för självhjälp, vård och stöd.

Demens, Hjärnskador & Dysfagi
www.demensforbundet.se
Nätverk för anhöriga. Demensomsorg, demensutbildning, böcker osv.
Telefonrådgivning 072-73 77 924
www.alzheimerforeningen.se
Hemsida för patienter och anhöriga.
www.hjarnkraft.nu
Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.
www.hjarnfonden.se
Hjärnan och nervsystemet.
www.strokefonden.se
Strokeföreningen Kalmar Anna-Carin Birgersgård Tel: 0708-74 35 91
www.afasi.se
Människor med afasi eller annan språkstörning och anhöriga ska få
kunskap och information om vilken hjälp och vilket stöd som finns.
dysfagi.se
Dysfagi, om ät- och sväljsvårigheter.

