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Inbjudan till Future Café den 6
eller 14 mars
Hur kan jag/vi skapa och utveckla ett
anhörigvänligt arbetsliv i framtiden?
Arbetsgivare för anhöriga vill bjuda in till en dialog och en möjlighet att vara medskapare av form och innehåll
för ett mer anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i livets alla skeden.
Anmäl dig till den 6 mars i Sigtuna!
Anmäl dig till den 14 mars i Varberg!
Mer information om våra Future Café hittar du här

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

Varberg energi antar
utmaningen mot ett
anhörigvänligt arbetsliv
Marie Alowersson, miljöchef på Varberg energi vill
utmana fler företag att gå med i nätverket
Arbetsgivare för anhöriga för att tillsammans kunna
påverka arbetsplatserna att bli mer anhörigvänliga
och hållbara för framtiden. Läs hela reportaget här

Ny forskningsrapport om att
ge omsorg mitt i livet
Ny rapport om hur anhörigomsorg påverkar
medelålders personers arbete och försörjning. Läs
hela rapporten här

Allt att vinna, mycket att
förlora
När Ing-Marie Andersson plötsligt blev anhörig fanns
hennes chef där dsom ett stöd från första stund. På
grund av det kunde Ing-Marie känna sig trygg med att
snabbt återgå till arbetet.Läs hela reportaget på vår
webbplats

Arbetet på en ny
chefshandbok och handbok
för nyblivna anhöriga är på
gång
Projektet arbetsgivare för Anhöriga håller just nu på
att utveckla en handbok för chefer och en handbok
för nyblivna anhöriga. Läs mer på vår webbplats

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Anhörigriksdagen 2014 äger rum den 20-21 maj. Det
går nu att anmäla sig och läsa mer om
föreläsningarna och utställarna på webbplatsen. Läs
mer på AHR:s webbplats.
Fyll i Anhörigpulsen för att bidra till att påverka
anhörigas livssituation!
Handboken för anhöriga är under uppdatering. Hitta
handboken för anhöriga här!
Följ AHR på Facebook!

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.
Ny handbok för anhöriga som ger stöd till dig som
lever nära någon med psykisk ohälsa är ute nu! Läs
mer om det här
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.
Följ Nka på Facebook!

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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