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Rädda Barnen och projektet
Access

Utsatta, glömda och angelägna. Så beskriver Rädda
barnen många av de ensamkommande barn som
kommer till Sverige och placeras i nätverkshem. Med
hjälp av projektet Access försöker Rädda Barnen i
Malmö att synliggöra de här barnens situation och
behov.
Läs reportaget om Rädda Barnen och projektet
Access

Inspirationsdag om stöd till
anhöriga till personer med
psykisk ohälsa

I ett samarrangemang mellan NSPH, Nka, SKL och
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerades en
inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer
med psykisk ohälsa. Seminariet ägde rum den 25
november i Alvik, Stockholm och riktade fokus mot att
ta vara på anhörigas kompetens och ge dem den
hjälp och det stöd de behöver.
Läs om inspirationsdagen om anhörigstöd

http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpICK339vMqM1JLipKLUMr3EvIz8osz0RL3iVP0Kfftg80hDvSjLokSjoOL4JD1Pw9IKvaxCo4z84FBHR0vz.ym25alJOYeX5GUDAAA50
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpICK339vMqM1JLipKLUMr3EvIz8osz0RL3iVP0Kfftg80hDvSjLokSjoOL4JD1Pw9IKvaxCo4z84FBHR0tztcTcAusAF7f.KbZAEgAA81
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/plugin/?pName=mail_a_friend&MIDRID=S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoSUAA97&Z=-562265972
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?PctBCoMwEEDRq8wF4mBLCxayaNdd9QbTOBhrTGQy4oW8iQdLpRR3Hz7P2UsZ7encFLHXEmxdN8VbrzrdEJdlqSj6JH1HVWb8dxqFWo7YR2UZ5qCzcAiKwlMSpY5x.y2ZN0nkaJLzZpL04UFZDTnHOWNp7XNbMxxGIY3w2tYdwuMHYYdwQLj.4BcA33
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?XczRDcIgFIXhVboAJdVoUhM2cIkrECAFLuFiiPs4QxdgMETjU1..nO9IcelBnM5rz_LavViWtVthS0k3zmutM0SL2RmYSfP0fHgndYbCs06YC5gR6bU52hha8ATcRUpuLBxGUmAYBva.oIKKobTsILoS9.amCcN0wDp_4_Bt..m2qw8A68
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpKCYit9.fLycr20xOTUpPz8bL3k.Fx9v_xEvcS8jPyizPTE.ym2blA5AAA15
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpKCYit9.ZLyzJKS1CK95Pxcfb.sxPjEvIz8osz0xP8ptiEQKQAA02
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpICK339zLziksT0osRcveT8XP287MT4xLyM.KLM9ETl.ym2njBZAAA30
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpKCYit9.fLycr3K.NKS0qRUveT8XP3S4tQi.bzsxIKcxMr.KbaRECkAA18
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpICK3398vJyvdzKvNTy4pTU4my95Pxc.eJU.bzsxP8ptr5wcQAA44
http://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Rs_b.I1ux.jq2hoeX.DNuMkpICK3398vJyvcS8jPyizPREveJU.bzsxIKcxEr9.ym2ftmJCiA2AAA23


Lärande nätverk för
studiecirkelledare 2017

Välkommen till handledning i lärande nätverk för
studiecirkeln När jag inte längre är med -
förberedelser och funderingar inför framtiden.

Studiecirkeln vänder sig till föräldrar som har vuxna
söner eller döttrar med funktionsnedsättning.
Studiecirkeln är ett konkret verktyg att stödja
föräldrarna i sin förberedelse inför framtiden. Målet
med det lärande nätverket för studiecirkelledare är att
ge handledning, lära av varandra, utbyta kunskaper
och erfarenheter under tiden studiecirkeln pågår.
Läs för mer information om Lärande nätverk för
studiecirkelledare

Nka på Erasmus-projektmöte
i Aten

Projekt om att stärka unga omsorgsgivare med
utländsk- och/eller ur minoritetsbakgrund.
Läs Nka på Erasmus-projektmöte i Aten

Just nu: 7th International Carers Conference - Call for abstract!

Det går nu att skicka in abstracts till den internationella anhörigkonferensen
som 2017 kommer att hållas i Adelaide,
Australien 4-6 oktober.
Läs för mer information om den internationella anhörigkonferensen

Rädda LSS - manifestationer
runt om i landet

Hundratals personer slöt upp för att visa sitt stöd för
LSS-lagstiftningen och med krav på att stoppa
nedskärningarna av bland annat personlig
assistans, på Norra Bantorget i Stockholm, på
Internationella funktionshinderdagen den 3
december.
Läs reportaget [Rädda LSS - manifestationer runt om
i landet]

Inspirationsdag om
ensamkommande
asylsökande barn

Den 17 november anordnades Mötesplats Flykting i
Höör. En återkommande inspirationsdag som
arrangeras av Svenska kyrkan, Lunds stift. Årets
tema var ensamkommande asylsökande barn.
Läs om inspirationsdagen om ensamkommande
asylsökande barn
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RättVisat – ny app för ett digitalt kommunikationspass lanseras under
våren 2017

Appen RättVisat är ett digitalt kommunikationspass. Den har tagits fram av
Bräcke diakoni, med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden. 

Den stora skillnaden från vanliga kommunikationspass är att RättVisat ger
användare möjlighet att spela in film med ljud. Projektgruppen hoppas att
appen ska bidra till att minska stress hos föräldrar, öka självkänslan hos
användaren och hjälpa till vid övergången mellan till exempel gammal och ny
personal och byten av boende och skola.

Appen kommer finnas på APP-store i mars-april 2017.

Tips på intressanta konferenser 2017
Psykiatridagarna 2017
Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder
sig till hela psykiatrimålgruppen. Under konferensen lyssnar du till landets främsta experter och framstående
föreläsare inom psykiatriområdet. Under den första gemensamma dagen diskuteras bland annat Sveriges
framtida satsningar inom psykiatrin, värdet av kontinuerlig monitorering av patientens problembild. Den 7
mars.
Läs mer om Psykiatridagarna 2017

Anhörigriksdagen 2017
Anhörigas Riksförbund arrangerar årligen Anhörigriksdagen, en tvådagarskonferens där anhöriga i alla åldrar
och situationer står i centrum. Till Anhörigriksdagen kommer vi för att mötas, samtala, lära och nätverka! Men
främst kommer vi för att få ny energi och stärkt tålamod i det långsiktiga arbete som utvecklingen av
anhörigstöd innebär. Den 9 maj.
Läs för mer information om Anhörigriksdagen 2017

2nd International Young Carers Conference
"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor
om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för
och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som
är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg. Den 29 maj.
Läs för mer information om [2nd International Young Carers...]

Aktuellt om anhöriga i media
Eurocarers välkomnar EU-förslag
Anhörigorganisationen Eurocarers välkomnar den årliga tillväxtöversikten 2017 där Europakommissionen
framför förslag om att kreditera anhörigvård i pensionssystemen.
– Alla länder behöver resursen från anhörigvårdare för att förhindra en kollaps av hela vårdsystemet, säger
Stecy Yghemonos, verkställande direktör Eurocarers, i ett pressmeddelande på Eurocarers hemsida.
Läs artikeln Eurocarers välkomnar EU-förslag

Besparingar i LSS ger ökade sjukskrivningskostnader
När kostnaderna för LSS ses över riskerar anhöriga att i ännu högre grad bli ytterst ansvariga för stödet till
personer med funktionsnedsättning. En försämring av LSS påverkar anhörigas livskvalitet och kommer att
leda till att fler blir sjukskrivna. Alltså en "besparing" som leder till ökade kostnader.
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Läs artikeln Besparingar i LSS ger ökade sjuskrivningskostnader

Karlstad går emot strömmen och prioriterar anhörigstödet
När man måste spara pengar och skära ned väljer många kommuner att dra ner på anhörigstödet. I Karlstad
kommun gör man tvärtom och utökar verksamheten.
– Vi från politiken har varit tydliga med att anhörigstödet ska prioriteras och utvecklas, säger Marléne Lund
Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Läs artikeln Karlstad går emot strömmen och prioriterar anhörigstödet

De gör en hjälteinsats för barns rätt till stöd och trygghet
Endast ett fåtal procent av alla de 385 000 barn i Sverige som idag lever med föräldrar med alkoholproblem
fångas upp av samhället. Det vill Trygga Barnen ändra på. Nu finns 21 representanter för stiftelsen utspridda
över landet. De kallas Trygga Hjältar och är ett nätverk av eldsjälar med egen erfarenhet av att växa upp i hem
med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.
Läs pressmeddelandet [De gör en hjälteinsats för barns rätt...]

 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och
erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra
skillnad för anhöriga och deras närstående.
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