
Vi behöver varandra
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Psykosociala förbundets syften är att stöda personer med psykiska funktionsnedsätt-

ningar, bevaka deras intressen, motverka stigmatisering, sprida information och erbjuda 

rehabilitering. Förbundets verksamhet är riksomfattande, svenskspråkig och allmännyttig.

Rehabiliteringskurser och anpassningsverksamhet

Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser finns till för alla med behov av stöd och
hjälp, för sig själv eller någon nära. Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser be-
kostas av Penningautomatföreningen och Folkpensionsanstalten.

Målsättningen med kurserna och lägren är att stöda deltagarnas rehabilitering och 
återhämtning. Att få träffa andra med liknande erfarenheter och problem är en viktig 
erfarenhet för många kursdeltagare. Förbundet erbjuder olika typer av anpassnings- 
och rehabiliteringskurser på svenska i vårt land.

Vi betonar att alla har

•    ett lika människovärde
•    rätt till psykisk hälsa
•    rätt att få mentalvård på svenska



Informationsverksamhet

Förbundet strävar till att sprida information genom uppsökan-
de verksamhet, via webbsidan (www.fspc.fi), medlemstidning-
en Respons och publicering av svenskspråkigt material.

Tidningen Respons utkommer 4 gånger per år. Förbundet strä-
var till att erbjuda mångsidig information i medlemstidningen. 
Tidningen är en medlemsförmån för alla personmedlemmar i 
medlemsföreningarna.

Vi behöver varandra

Alla behöver vi förståelse, värme och gemenskap och detta mer än någonsin om vi 
hamnar i en kris eller drabbas av psykisk ohälsa. Våra medlemsföreningar finns ut-
spridda runtom i Svenskfinland och på Åland.

Medlemsföreningarna ordnar bland annat medlemsträffar, föreläsningar och rekrea-
tion. En del av föreningarna ordnar dagverksamhet och har egna verksamhetsutrym-
men. Besök gärna förbundets hemsida www.fspc.fi för mera information.

Respons 1

PSYKISK HÄLSA   *    REHABILITERING   *    ÅTERHÄMTNING   *    DELAKTIGHET

NÄR TILLVARON RASAR IHOP 
VÄXER MAN SOM MÄNNISKA
Linda Soininen ser på motgångarna
med tacksamhet

LEV INTE LIVET EFTER 
ANDRAS FÖRVÄNTNINGAR
Cajsa Tengblad om att vara
snäll mot sig själv
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Tema: ensamhet

Känner du dig ensam?

Medlemsföreningar

Österbotten
» Psykosociala föreningen Svalan rf., Närpes
» Psykosociala föreningen Primula rf., Kristinestad
» Psykosociala föreningen Contact rf., Jakobstadsnejden
» Psykosociala föreningen Rågblomman rf., Vörånejden
» Vasa Psykosociala Förening Empati rf., Vasanejden
» Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF rf., svenska Österbotten
» Psykosociala föreningen Cronblomman rf., Kronobynejden
» Psykosociala föreningen Träffpunkt Socken rf., Malax

Södra Finland
» Sympati psykosociala förening rf., Helsingforsnejden
» Västra Nylands Psykosociala förening Kompis rf., Raseborgsnejden
» Duetto rf., Pargas
» Borgå psykosociala förening Ringen rf., Borgånejden
» Stödföreningen för Lotta Näses minne rf. La Lotta, Kimito
» Acceptans rf., förening för ungdomar

Åland
» Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda rf.
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