Ser nyhetsbrevet konstigt ut, tex inga bilder? Klicka här för att öppna det i ett nytt fönster.
Utskriftsvänlig version av nyhetsbvrevet
Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Digitalt nyhetsbrev från Arbetsgivare för anhöriga v.50 2013

Arbetsliv och anhörigomsorg går det att kombinera?
Pontus och Pernilla Oscarsson jobbar båda heltid, är trebarnsföräldrar och anhöriga till sin yngsta dotter Moa
11 år. Läs hela reportaget på vår webbplats.

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

Gävle kommun vill visa vägen!
Måns Montells motion bar frukt. Gävle kommun kommer nu att satsa på ett mer anhörigvänligt arbetsliv. Läs
reportaget på vår webbplats.

Du missar väl inte vår inbjudan till Future Café, en kreativ workshop för dig
som vill vara med och skapa framtidens hållbara arbetsliv!
Torsdagen den 6/3 2014 kl. 09.30-16.30 i Stockholmsområdet
Fredagen den 14/3 2014 kl. 09.00-16.00 i Göteborgsområdet
Mer information kommer inom kort. Håll utkik på vår webbplats, sociala
medier eller kontakta oss på arbetsgivare@anhoriga.se

Välbesökta mässor
Tack till alla som besökte oss under Kvalitetsmässan
och Kompetensmässan! Vi fick drygt 150 besökare till

Bli en bra arbetsgivare för
anhöriga
Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till

vår monter och har skapat många värdefulla
kontakter. Vi hade även ett 50-tal besökare på våra
seminarier och presentationer på Plats på scen
under Kvalitetsmässan och Kompetensmässan. Kolla
in vår presentation om Arbetsgivare för anhöriga på
vår webbplats.

Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till
landstingsfullmäktige i Jämtland om fördelarna att gå
med in nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Läs mer
om detta på vår webbplats.

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Anhörigriksdagen 2014 äger rum den 20-21 maj.
Klara seminarier och utställare läggs upp på
hemsidan kontinuerligt. Läs mer på AHR:s
webbplats.

Livets Möjligheter - för personer med
flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.
Välkommen på Nationell konferens 10-11 mars 2014.
För mer information och anmälan, besök vår
webbplats.

Det senaste numret av Vi anhöriga finns att läsa på
hemsidan. Tema: Kost och hälsa.
I slutet av November gästades kansliet i Norrhult av
riksdagsledamot Tomas Eneroth. Läs om besöket på
hemsidan.
Under julen är kanslierna stängda till och med 7
januari men Anhöriglinjen är öppen som vanligt.
Anhörigas Riksförbund önskar alla en God Jul och
ett Gott Nytt År!

Ny rapport från Socialstyrelsen där tre
utvecklingsregioner har fått i uppdrag att kartlägga
strukturer för stöd till barn med förälder som oväntat
avlider. Läs mer på vår 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.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga önskar er
alla en God Jul och ett Gott nytt år!

Just nu: Vi önskar er alla en
trevlig Lucia, en God Jul och ett
Ett Gott Nytt År!

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.

Redaktör: Karin Holmåker, karin.holmaker@anhoriga.se
Ansvarig utgivare: Lennart Magnusson, lennart.magnusson@anhoriga.se
Tipsa en vän om nyhetsbrevet
Utskriftsvänlig version av nyhetsbvrevet

Klicka här för att avbeställa nyhetsbrevet

