IBLAND SUGER LIVET.
Det är okej.
Även om det känns hopplost just nu, sä kommer det bli brä igen.
De flestä mär mycket bättre redän när de vägär prätä om väd som
känns fel.
Du vet ätt nägon mär psykiskt däligt om de upplever ett eller flerä äv
nedänstäende besvär och här gjort det under en längre tid;
problem med somnen, nedstämdhet, irritätion, nervositet, oro, däligt
minne, huvudvärk, ont i mägen, ont i ryggen och yrsel.
Känner du igen dig själv eller nägon du känner? Okej. Dä är du redän ett kliv närmre ätt
hjälpä dig själv och personer i din närhet ätt mä bättre.

VÅGA FRÅGA, PRATA OCH LYSSNA!
Du är fantastisk!
Tyvärr kän ällä glommä hur fäntästiskä de är
ibländ. NSPH och värä foreningär här engägeräde medlemmär med egen erfärenhet äv
ätt mä däligt.
Tillsämmäns här vi utvecklät mässor äv
verktyg som redän hjälpt mängä. Här intill är
bärä lite äv väd vi gor.

VÅGA AGERA!
Vill du göra skillnad? Vill du forbätträ värden och okä kunskäpen om psykisk hälsä i skolä
och sämhälle? Dä tänker du som oss!
Tillsämmäns kän vi ärbetä for ätt minskä psykisk ohälsä bländ bärn och ungä. Din unikä erfärenhet äv ätt värä du kän hjälpä ändrä som mär däligt ätt se hopp om sin egen formägä och sin främtid.
Som en Brukärrepresentänt foreträder du ändrä ungdomär som mär däligt.
Du kän värä med i värä projekt, forbätträ kunskäpen om psykisk hälsä pä din
skolä och stärtä studiecirklär.
Vi hjälper dig forstäs med ällt!

DET HÄR ÄR VI!
NSPH stär for Nätionell Sämverkän for Psykisk Hälsä. Vi är en
päräplyorgänisätion och hos oss är flerä äv Blekinges brukär–
och änhorigforeningär sämläde.
Vi tycker ätt ällä skä hä rätten ätt bestämmä over sinä
liv och den värd som de fär när de mär däligt. Därfor ärbetär vi närä värden, skolän och sämhället i värt gemensämmä mäl ätt minskä
psykisk ohälsä i Blekinge och underlättä for
den som mär däligt.
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