Nyhe
edsbre
ev : Re
ehabilitterings
sforum
m Danm
mark 2017
og Marse
elisborgCentret

Arrangem
menter:

bilitering – Et fagligt indSPAR
RK
Uderehab

Sep.

18

g flyttes ude
enfor?
Hvad sker der når rehabilitering
Rehabiliterringsforum Danmark, Marselisbo
orgCentret og
Handicapid
drættensVidenscenterr inviterer ttil det første
e danske
seminar om
m uderehabilitering.
n få pladserr tilbage – så
s skynd d ig og tilmeld dig her.
Der er kun
ar – Mere Liv i Gam les Hverdag.
Åbent VEGA semina

Okt.

03

minaret hand
dler i år om
m at skabe "Mere Liv i Gamles
VEGA sem
Hverdag".
VEGA er et videnskab
bende netv
værk om ga
amle voksnes hverdag
gsliv.
er viden om
m ældres hv
verdag
Netværkett består af menneskerr, der skabe
– det leved
de liv i alde
erdommen..
p
til seminaret
s
- så tilmeld dig her.
Der er stadig ledige pladser
1 september.
Tilmeldingsfrist den 15.
årlige reha
abiliteringskonferen
nce 2017
Den 10. å
ovember slår vi døren
ne op for de
en 10. årlige
Den 23. no
rehabiliterringskonfere
ence på Ho
otel Nyborg Strand.
I år er tem
maet "Borge
erinvolverin
ng i rehabil itering – ett ideal?".

Nov.

23

m borgerinv
volvering i rehabiliterin
r
ng er ikke nyt,
n
og allig
gevel
Idealet om
drøfter vi d
det igen og
g igen. Hvorfor? Fordi det er svæ
ært i praksis
s?
Dilemmafy
yldt? Det err nemmere at "gøre fo
or" end "gø
øre med"? (….)
(
æs mere og
g tilmeld dig her.
Lyder det interessantt for dig? Læ
ehabiliterin
ng - faglig
ge
NNDR Seminar: Re
positione
eringer og interessekampe

Dec.

06

H
rskning NND
DR.dk inviterer i
Dansk Nettværk for Handicapfor
samarbejd
de med Reh
habiliterings
sforum Dan
nmark og
Marselisbo
orgCentret til seminar i 2017. Læ
æs mere her.

onference in
Nordic Co
Work & R
Rehabilitattion 2018

Okt.
O
20
018

01-03
1. announcement:
m 'Work and
d Rehabilita
ation', arran
ngeres
Den 5. Nordiske Konfference om
orwegian Na
ational Advisory Unit' om arbejds
srettet
af 'The No
d Danmark,, Sverige, Finland
F
og Island.
I
rehabiliterring i samarrbejde med
h
e her
Læs mere på deres hjemmeside

