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Digitalt nyhetsbrev från Arbetsgivare för anhöriga v.24 2014

"En (o)möjlig kombination?" - en
digital berättelseserie
Vi är stolta att få lansera vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?". Först ut är Pontus som ger
en inblick i hans vardag med sin dotter Moa som har ADHD och hur hans arbetssituation påverkas av att han
också är anhörig. Se den digitala berättelseserien här!

Arbetsgivare för anhöriga är
naturligtvis på plats på
Almedalsveckan 2014!
Arbetsgivare för anhöriga är på plats i Almedalen!
Den 30 juni kl. 14.30 – 15.30 anordnar Arbetsgivare
för anhöriga en paneldebatt för tillsammans med
arbetsgivare, forskare och politiker vill öka
medvetenheten kring anhörigfrågan på

Hur kan anhörigstödet och
anhörigföreningar stödja
arbetsgivare mot ett hållbart
arbetsliv?
Det var frågan som ställdes under Arbetsgivare för
anhörigas lunchseminarier under Anhörigriksdagen
2014. Arbetsgivare för anhöriga var självklart på plats
på årets Anhörigriksdag i Varberg och hade en

arbetsplatsen. Läs mer om vårt deltagande här.
Välkommen!

på årets Anhörigriksdag i Varberg och hade en
monter i anslutning till Nationellt komptenscentrum
anhöriga:s utställning och café. Läs hela reportaget
här.

Just nu: Nu finns Arbetsgivare för anhöriga på LinkedIn! Här kommer vi att
föra diskussioner kring hållbara och anhörigvänliga lösningar på
arbetsplatser. Välkommen in i diskussionerna du också! Följ oss redan idag!

Arbetsgivare - DON'T FORGET
ME
Annas pappa fick Alzheimer vid 55 års ålder, då var Anna 18 år och visste ingenting om sjukdomen. Hon kände
sig ensam i att vara så ung och ha en pappa med Alzheimer. Läs Annas berättelse om uppstarten av
Facebookgruppen "DON'T FORGET ME" och om vikten av att ha förstående arbetsgivare.

Just nu: Följ och gilla Arbetsgivare för anhöriga på:
Facebook, Twitter och Instagram

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Andra numret av "Vi anhöriga" 2014 kommer ut den
19 juni, bland annat med artiklar från
Anhörigriksdagen och information om den nya
förbundsstyrelsen. Vill du bli prenumerant?

Nationellt kompetenscentrum anhöriga medverkar
självklart på Almedalsveckan 2014! Ta del av vårt
program här.

Anhörigpulsen är ständigt aktuell. Den är till för att
hjälpa oss att kartlägga hur anhröigas livssituationer
ser ut i Sverige.Fyll i den direkt på webben!
Gilla Anhörigas Riksförbund på Facebook för att hålla
er uppdaterade om senaste nytt!

Den 2-3 juni anordnades den 14:e Västsvenska
kommunikationskarnevalen i Göteborg. Årets tema
var: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Nka var på
plats och spelade in några av föreläsningarna. Se
mer här!
Följ Nka på Facebook, Twitter och Instagram. Använd
gärna vår #Nkanhöriga för att hjälpa oss att sprida
information och kunskap om och för anhöriga!
Har du en närstående som är 65 år eller äldre som

du vårdar, stödjer eller hjälper mer än 4 timmar i
veckan? Då är du den vi söker till en pilotstudie kring
webbaserat anhörigstöd inom projektet InnovAge.
För mer information kontakta Frida Andréasson och
läs mer i vår broschyr om pilotstudien.

Just nu: Nästa nyhetsbrev
kommer ut i slutet av augusti.

Arbetsgivare för anhöriga är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund, Nationellt
kompetenscentrum anhöriga och arbetsgivare som utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart
arbetsliv i livets alla skeden.
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