Då var det äntligen dags igen!

FFA-Konferens 2015

29-30 oktober, Visions konferenslokal, Kungsgatan 28 A, Stockholm

Arbetsglädje
Tomas Eriksson
Arbetsglädje gör det inte bara roligare att gå till jobbet. Med ökad arbetsglädje får du mer gjort med
mindre stress. Glädje ökar lönsamheten. Bli påmind
om hur lite som behövs för att öka arbetsglädjen i
din vardag.

ADHD-coaching
Lasse Andersson

Se separat program för
ytterligare info, eller besök
www.ffa-arbetsanpassare.se

Kanske är vägen ut till arbete och ett liv där
den funktionshindrade har kommandot inte
så svårt som vi tror. Förhållningssätt, arbetsmetoder och stor respekt för den enskilda
individen är en viktig ledstjärna.
Jag gör skillnad. Vill ni göra skillnad?

Vi kommer att ha tid avsatt till gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte, och vi lyssnar på Goda exempel i landet.
Vi får också ta del av senaste nytt från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Socialstyrelsen, inkl. paneldebatt.

Anmälan vill vi ha in senast 12/10 på grund av kvällsarrangemanget som måste bokas.
Betalning: Kostnaden för konferensen är 2400:-, som betalas på postgiro 127994-2 eller bankgiro 5617-9112 senast
20/10. Vill du/ni betala med faktura eller har andra frågor om betalningen, maila lilian.akthagen@kalmar.se eller ring
0480-45 35 64.
OBS! Om avgiften inte betalats före 2015-10-20 måste vi stryka din anmälan.
I konferensavgiften ingår lunch och kaffe båda dagarna, samt show på Golden Hits på kvällen.
Föreningens medlemsavgift à 40 kr betalas kontant vid ankomsten. Ha gärna jämna pengar.
Vi har begränsat antal platser på konferensen så vi kommer att prioritera anmälningar från yrkesgruppen. Om så behövs kommer vi också att begränsa antal deltagare från samma kommun. Din anmälan är bindande, men om du får
förhinder kan platsen lämnas över till någon annan som kan ha nytta av konferensens innehåll i sitt arbete.

Anmälan sker enligt nedanstående
mall via e-post till
alice.wasilioff@helsingborg.se
Kommun/Företag:
Titel:
Namn:
Adress:
Tel:
E-post:
Veg.kost/allergier/annat:
Deltar vid kvällsaktivitet:

För frågor och mer information om
konferensen kontakta:
Lennart Jacobsson: 035-13 86 22,
070-5771745
lennart.jacobsson@halmstad.se

Prisvärt boende inom gångavstånd: Hotell Kungsbron,
enkelrum från 1037 kr
www.kungsbronhotell.se

Tord Nyberg
tord.nyberg@kristianstad.se

FFA - Föreningen för arbetsanpassare

