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Venlig hilsen
Anette Thomsen
Sekretariatsmedarbejder

Velfærdssekretariatet - Hadsund
Himmerlandsgade 9
9560 Hadsund
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113481

athom@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert
til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

Fra: Anni Raahauge Jakobsen <ajako@mariagerfjord.dk>
Sendt: 10. februar 2021 11:58
Til: Kit Borup <kibor@mariagerfjord.dk>
Cc: Anette Thomsen <athom@mariagerfjord.dk>
Emne: VS: VS: Invitation til Handicaprådenes Dag 12. april 2021 - virtuel konference

Venlig hilsen
Anni Raahauge Jakobsen
Sekretariatsmedarbejder
Velfærdssekretariatet
Himmerlandsgade 9
9560 Hadsund
Telefon: +45 97113487
ajako@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse.
Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os - via din digitale postkasse på www.borger.dk
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.

Fra: raadhus [raadhus@mariagerfjord.dk]
Sendt: 09-02-2021 15:08
Til: Fordelingspostkasse Sundhed og Omsorg [fordelingsundomsorg@mariagerfjord.dk]
Emne: VS: Invitation til Handicaprådenes Dag 12. april 2021 - virtuel konference
Fra: dch@dch.dk <dch@dch.dk>
Sendt: 9. februar 2021 14:35
Emne: Invitation til Handicaprådenes Dag 12. april 2021 - virtuel konference
Til rette vedkommende
Nedenstående invitation bedes videresendt til relevante forvaltninger og udvalg i kommunen.
Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Anna Sofie Trikker Becker på asb@dch.dk.

Handicaprådenes Dag
– Hvordan øger vi tilliden?
12. april 2021

Vær med hjemmefra, når Det Centrale Handicapråd sætter fokus på, hvordan vi øger tilliden og skaber gode betingelser for samarbejdet mellem borgere og
kommuner.
Tillid er temaet for Handicaprådenes Dag 2021. Med udgangspunkt i en helt ny analyse fra VIVE, der offentliggøres på dagen, vil vi sammen med jer få ny viden og debattere,
hvordan vi finder konstruktive løsninger og øger tilliden mellem borgere med handicap og de kommunale forvaltninger.

Virtuel konference
Mandag d. 12. april 2021 kl. 10.00-14.00
Pris: 375 kr. pr. deltager
VIVE har på vegne af Det Centrale Handicapråd udarbejdet en GAP-analyse. Analysen stiller skarpt på, hvordan henholdsvis borgere med handicap og kommunale
forvaltninger oplever samarbejdet med og tilliden til hinanden.
På dagen fremlægger forsker Katrine Syppli Kohl fra VIVE resultaterne af GAP-analysen, og jeg vil i min rolle som formand for Det Centrale Handicapråd præsentere rådets
anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at øge tilliden.

Tilmeld dig Handicaprådenes Dag 2021 her

Få inspiration og input til arbejdet med at øge tilliden
Handicaprådenes Dag er en unik mulighed for at få den nyeste viden og
inspiration til jeres arbejde. På dagen vil der være paneldebat samt en række
sessioner med kommuner, der aktivt har arbejdet med at øge tilliden. Det er en
god anledning til at drøfte resultater og anbefalinger og til at spørge ind til
kommunale erfaringer.
Konferencen henvender sig til medlemmer af kommunale handicapråd,
socialchefer og handicaprelevante udvalg i alle landets kommuner. Alle andre
med ansvar eller interesse for samarbejde på handicapområdet er også
velkomne.
Tilmeld dig Handicaprådenes Dag her, hvor du også kan læse mere om break
out-sessionerne, hvor fem kommuner præsenterer deres arbejde med at øge
tilliden og styrke det gode samarbejde gennem nytænkende tiltag.
De bedste hilsner

Liselotte Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd

Det er vigtigt for Det Centrale Handicapråd at kunne afholde Handicaprådenes Dag og dermed bidrage
med faglige input og inspiration til trods for coronasituationen. Derfor afvikles Handicaprådenes Dag i år
udelukkende som en virtuel konference. Livestreamingen starter d. 12. april 2021 kl. 9.30 –
programmet begynder kl. 10.00. Nærmere information, links og guide til den virtuelle mødeplatform
udsendes umiddelbart inden konferencestart. Klik her for information om, hvordan vi behandler dine
data i forbindelse med Handicaprådenes Dag 2021.

Tilmeld dig Handicaprådenes Dag 2021 her
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