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Förståelse skapar trygghet på
arbetsplatsen
Annelie Brathén är anhörig till sin son som har blödarsjuka. Hon arbetar idag på Ica Våxnäs i Karlstad och att
hon trivs med sitt arbete och sin arbetsplats råder det inga som helst tvivel om. Läs hela reportaget på vår
webbplats.

Arbetsgivare för anhöriga är på plats i Almedalen! Den 30 juni kl. 14.30
– 15.30 anordnar Arbetsgivare för anhöriga en paneldebatt för att
uppmärksamma anhörigfrågan i Almedalen. Mer information om projektets
medverkan kommer att läggas upp på webbplatsen.

Hörby kommun vill bli en mer
anhörigvänlig arbetsplats

Ny medlem i nätverket Svenska kyrkan i Hörby

Hörby kommun blev medlemmar i december 2013.
Nu har de påbörjat en process för att ta fram en
policy där arbetsgivaren underlättar för anställda i
Hörby kommun som vårdar en anhörig. Läs mer om
våra medlemmar på vår webbplats.

Svenska kyrkan i Hörby är nätverkets nyaste medlem.
De gick med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga den
28 februari och hade den 7 april ett informationsmöte
för sin personal. Läs mer om våra medlemmar på
vår webbplats.

Läs om hur Hörby kommun först kom i kontakt med
Arbetsgivare för anhöriga

Läs om hur Svenska kyrkan i Hörby först kom i
kontakt med Arbetsgivare för anhöriga.

Den 20-21 maj är det dags för
Anhörigriksdag i Varberg.
Anhörigriksdagen arrangeras av
Anhörigas Riksförbund och är en
mötesplats där kunskap och
inspiration gällande anhörigfrågan
sprids.
Arbetsgivare för Anhöriga finns
självklart på plats med egen
monter och håller i ett
lunchseminarium båda dagarna.
Arbetsgivare för anhörigas lunchseminarier hålls den 20/5 kl 12.00 - 12.45
och den 21/5 kl 13.00 - 13.45
Välkomna till våra seminarier och till vår monter under Anhörigriksdagen! Läs
mer om vår medverkan på vår webbplats.

Uppskattad workshop på
Linnéuniversitetet!
Den 4 april höll Arbetsgivare för anhöriga en workshop med förstaårsstudenterna på Human Resource
Managementprogrammet (HRM) på Linnéuniversitetet i Kalmar. Representanter från näringslivet var också på
plats för att dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans diskutera anhörigfrågan med framtidens HRpersonal. Läs hela reportaget på vår webbplats.

Just nu: Arbetsgivare för anhöriga finns på Facebook, Twitter och
Instagram! Besök och följ oss på:
Facebook, Twitter och Instagram

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Anhörigriksdagen 2014 äger rum den 20-21 maj i
Varberg. Anmälan är nu öppen! Läs mer på AHR:s
webbplats.

Ny kunskapsöversikt ute nu: "Kommunikation hos
och med barn och ungdomar med
flerfunktionsnedsättningar". Läs mer på Nka:s
webbplats.

Anhörigpulsen är ständigt aktuell. Fyll i den direkt på
webben!
Gilla Anhörigas Riksförbund på Facebook för att hålla
er uppdaterade om senaste nytt!

Konferensen "Livets möjligheter" lockade drygt 400
personer. Ta del av konferensdokumentationen på
Nka:s webbplats.
Ni har väl inte missat filmserien "Barn och unga
berättar"? Se samtliga filmer på Nka:s webbplats.
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: Vi önskar er alla en
Glad Påsk!

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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