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Tappa vill vara i framkant i
anhörigfrågan
Tappa är det nyaste tillskottet i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Läs reportaget om Tappa och övriga
medlemmar i nätverket.

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

Arbetskultur och dialog med
chefer och kollegor har
betydelse

Anhörigcentrum i Gävle
arbetar för mer anhörigvänliga
arbetsplatser

Under FoU välfärdsdagar 2013 i Kalmar hör

För 13 år sedan startades Anhörigcentrum i Gävle.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och
Arbetsgivare för anhöriga seminarium om "Ekonomi
och anhörigomsorg" och "Arbetsgivare för anhöriga
utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga". Läs
reportaget på vår webbplats

Arbetsgivare för anhöriga träffade Marie Bengtsson,
anhörigkonsulent, med anledning av att Gävle
kommun är intresserade av att bli medlemmar i
nätverket. Läs reportaget på vår webbplats.

Carers Week 2013

Stöd till yrkesverksamma
anhöriga - gynnar både
familjen, företagen och
ekonomin

- It makes great business! Det är Ian Peters, VD för
British Gas och ordförande i Employers for Carers,
EfC, korta svar på frågan om varför fler ska gå med i
nätverket EfC. Läs reportagen från projektgruppens
besök i London under Carers Week 2013

Arbetsgivare börjar mer och mer se sambanden
mellan att vara yrkesverksam anhörig och
bibehållandet, rekryteringen och
återhämtningsförmågan av och hos arbetskraften.
Läs om EfC:s rapport på vår webbplats

Just nu: Vi behöver din hjälp! Är du yrkesverksam anhörig eller träffar du
yrkesverksamma anhöriga i din yrkesroll? Dela med dig av din erfarenhet
för att skapa medvetenhet och förståelse.
Berätta din historia!
Kontakta oss

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Planeringen för Anhörigriksdagen 2014 är i full
gång! Boka in 20-21 maj 2014 redan nu!

Välkommen till Regionala mötesdagar 2013Karlstad den 16 oktober, Kalmar den 29 oktober,
Gävle den 21 oktober. Få mer information och anmäl
dig här!

Anhörigpulsen fortsätter slå! Anonym kartläggning
över anhörigas livssituation fortsätter. Tillsammans
kan vi verkligen göra skillnad, du är väl med?
Vi Anhöriga nr 3 har precis kommit ut med bland
annat flera gripande berättelser om att bli anhörig.

Välkommen på inspirationsdag om anhörigstöd inom
området psykisk ohälsa 15 november 2013. Få mer
information och anmäl dig här!

Tidningen ges ut till AHR:s medlemmar och till
medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

Regeringen satsar på anhörigstöd - Nationellt
kompetenscentrum anhöriga och anhörigorganisationerna får ökat stöd till personer som
vårdar, hjälper eller stödjer närstående.

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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