Landsforeningen Ligeværd søger regionskonsulent
Jørn Thrane fratræder som Landsforeningen Ligeværds regionskonsulent for Region Syddanmark d. 31. oktober 2016. Landsforeningen er i gang med at finde en ny frivillig konsulent for regionen. Alle interesserede er velkomne til at kontakte Esben Kullberg esben@ligevaerd.dk eller Julie Fabian julie@ligevaerd.dk for yderligere information om opgaverne og vilkårene for arbejdet.

Nye ferieregler

Uddannelsesmesserne 2016

Med Jobreformen kommer nye

Ligeværd ønsker at sige tak til alle for deltagelsen i årets 5 uddannelsesmes-

ferieregler:

ser. Vi håber, at alle har fået gode kontakter og måske har fundet det rigtige

Modtager du integrationsydel-

sted. Vi vil også gøre opmærksomme på, at det ”slutter” ikke med uddannel-

se, har du ikke ret til ferie.

sesmesserne. Uddannelseskataloget kan altid downloades fra vores hjemme-

Har du modtaget uddannelses-

side, www.ligevaerd.dk, så man i ro og mag kan undersøge de mange mulig-

eller kontanthjælp eller været i

heder på Ligeværds skoler og uddannelsessteder.

et særligt revalideringsprojekt
eller en virksomhedspraktik i
sammenhængende 12 måneder, har du fra d. 1. april 2016
ikke længere ret til 5 ugers fealtid aftale din ferie med Jobcen-

OBS: Fritagelse for digital post

tret, og du må højest holde 2

Personer, der blev fritaget midlertidigt for digital post 1. november 2014, skal

ugers ferie ad gangen.

inden 1. november 2016 tage stilling til, om de ønsker at forny en midlertidig

Hvis du fra 1. april 2016 har op-

fritagelse, få permanent fritagelse eller have digital post. Ellers overgår de auto-

tjent 5 ugers ferie, beholder du

matisk til digital post. Alle skulle have fået et brev om dette. Personer, som

retten til de 5 ugers ferie i ferie-

hjælper unge med særlige behov i kontakten med det offentlige, bedes være

året 2016/2017. Ferien skal al-

opmærksomme på det. For at blive fritaget for digital post skal man:

tid aftales med jobcentret, og

• Henvende sig på Borgerservice i den kommune, man bor i.

en sammenhængende feriepe-

• Medbringe gyldig legitimation fx sygesikringsbevis eller pas.

riode må maksimalt vare to uger.

• Udfylde en fritagelsesblanket, hvor man skriver under på, at man opfylder

rie, kun 4 ugers ferie. Du skal

mindst én af betingelserne for fritagelse.
Blanket kan downloades på www.borger.dk
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Flyvefærdige bisiddere

Kurser frem til årsskiftet

Tæt på 30 mennesker, der alle brænder for at hjælpe

Medicinhåndteringskursus 1

familier med udsatte børn, sygdomsramte, handicap-

Afholdes på Vordingborgskolen den 6. oktober 2016.

pede og mennesker der føler sig klemt i systemet, har
været på bisidderkursus i Gråsten.

Kursus 1 - Mentalisering

- Bisidderkurset har givet dem værktøjet til at tage med

31. oktober 2016. Sted endnu ikke fastlagt.

dem, som de støtter, til møder med det offentlige. Det
er ikke nok at have sat sig ind i gældende regler og pa-

Kursus 1 - Rusmidler

ragraffer. Der er også regler for, hvad bisiddere må og

Afholdes på Munkegården den 1. november 2016.

ikke må, fortæller Jørn Thrane, Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg, som var initiativtager til kurset.

Uddannelsesforum Ligeværd - Modul 1B
Afholdes første gang på Hornstrup Kursuscenter den
7. november 2016.
Kursus 2 - Mentalisering

Fra LigeLinie

30. november 2016. Sted endnu ikke fastlagt.

LigeLinie er stadig klar ved telefonen hver onsdag mel-

Medicinhåndteringskursus 2

lem 13.00 og 15.30. LigeLinie er en åben rådgivning.

Afholdes på Vordingborgskolen

Her kommer du til at tale med en person, som har tid

den 6. december 2016.

til at lytte. Mange gange kan vi hjælpe direkte i telefonen. Andre gange er vi nød til at undersøge tingene,

For yderligere oplysninger om

og vil så vende tilbage med et svar.

tilmelding og program for kur-

LigeLinie – Ligeværds rådgivning – er åbent for hen-

serne se www.ligevaerd.dk un-

vendelser onsdage fra 13-15.30 på 2234 3013. Du

der menuen Arrangementer.

kan også henvende dig på mail: ligelinie@ligevaerd.dk

Brug DigiSafes Skype-rådgivning
Har du brug for lidt ekstra hjælp med udfordringer i digitale verden, så sidder DigiSafes
rådgivere klar over Skype hver tirsdag fra 15-17 og hver torsdag fra 19-21. Brug vores
rådgivere, hvis du har behov for hjælp til app,en, til NemID, e-boks, nethandel og sociale medier. App’en linker op til Skype, hvor du kan ringe til Digi-Safe.
Download af DigiSafes app går strygende. I skrivende stund er app’en downloadet godt
800 gange.
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