Inbjudan till Anhörigdag
– Om att vara anhörig/närstående till
någon med funktionsnedsättning

Välkommen

Foto: Pixabay.com

till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte
och intressanta möten

Fredagen den 23 november 2018, kl 09.00–15.15. Dalheimers Hus, Göteborg
Kostnad: 450 kr
Arrangörer
Funktionsrätt VG, Huntingtons, FUB Västra
Götaland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga,
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF

Program

Program
9.00–9.30

Välkomstfika och registrering

9.30–9.45

Elaine Johansson, ordförande Funktionsrätt Västra Götaland och FUB Västra Götaland
inleder.

9.45–10.30
			
			

Margareta Persson – Synen på personer med funktionsnedsättning har inte varit ett
enda långt framåtskridande utan har varierat upp och ned under tidens gång. Det har
dock alltid funnits en nedvärderande grundsyn säger Margareta som är fd Ordförande i
HSO (numera Funktionsrätt) och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon föreläser utifrån sin bok ”Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna” .

10.30–10.45

Bensträckare

10.45–11.30

Att leva med och förlora en nära anhörig med kronisk och långvarig sjukdom. Vi möter
personer som blir förälder till sin förälder och personer som långsamt förlorar sin partner.
Moderator Carina Hvalstedt, projektledare.

11.30–12.30

Lunch

12.30–13.10
			

”När livet tar en annan väg” Att vara förälder och ställas inför en annan framtid än den
man tänkt sig! Vi möter föräldrar som har barn eller har haft barn med varaktiga livslånga
funktionshinder. Moderator Carina Hvalstedt.

13.15–13.45

Att ur ett anhörigperspektiv få nya insikter, möta sig själv och ändra livsinriktning.
Åsa Firth, mental tränare, coach och instruktör.           

13.45–14.15

Fika

14.15–14.45

Praktiska råd och tips hur kan vi coacha oss själva med Åsa Firth.

14.45–15.15

Frågestund och avslutning.

Anmälan
till Funktionsrätt VG´s kansli; tel.nr 033-10 66 44 eller mail; ombudsman@funktionsrattvg.se  
Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt lämnas vid anmälan. Vänligen respektera parfymfritt.

Tid, plats och kostnad:
Fredag den 23 november 2018 kl. 09.00–15.15, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.
I kostnaden ingår fika och lunch (faktura skickas till angiven adress). Kostnaden är inkl. moms.
Kostnad: 450 kr. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Det finns möjlighet till utställningsbord till en kostnad av 1.000 kr inkl moms. I priset ingår konferenskostnad för en person.

För mer information, kontakta:
Ann-Mari L Rannanpää: 0761-41 66 44

www.funktionsrattvg.se

www.hso-vg.se

www.vg.fub.se

www.anhoriga.se

