Månadsbrev april 2022
Hej
Hoppas att ni alla har haft en riktigt skön och stärkande påskledighet! Nu tar vi ny avspark
mot våren och sommaren.
Från och med aprils månadsbrev inkluderar vi förbundets styrelsemedlemmar som inte
tidigare fått månadsbrevet.

INNEHÅLL
1. Rekrytering av verksamhetsledare till förbundet
2. Inlämning av månadsrapporter och löneunderlag 8:e varje
månad
3. Vårt Hjärtas telefonnummer
4. Kostnadsfria stödsamtal och webbkurs om våld i nära relationer
5. Inbjudan till Glädjeruset i Täby 20 augusti
6. Påminnelse: Ålands Synskadades IT-stöd 21.4 hos HandiCampen
7. Påminnelse: Landskapsregeringens utbildningspolitiska
seminarium på Alandica 13 maj
8. Påminnelse: Inbjudan till workshop för att uppdatera och
prioritera Civilsamhällets arbetsrapport
9. Påminnelse: Möjlighet att delta i stor beredskapsövning 7 maj
10. Dela nyheter i månadsbrevet
11. Förbundets personal
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1. Rekrytering av verksamhetsledare till förbundet

Sammanlagt 22 ansökningar har inkommit före deadline i fredags den 15 april kl. 16.
Rekryteringsgruppen, som består av Henrik Lagerberg, Irmeli Eriksson, Mona Eriksson
och Jan Salmén samt personalrepresentanterna Harriet Storsved och Gunilla G
Nordlund, träffas i slutet av veckan för att inleda rekryteringsprocessen. Mer
information följer.

2. Inlämning av månadsrapporter och löneunderlag 8:e varje
månad

För att få ihop kalenderdagar med löneutbetalningsdagar, arbetstider
föreningsanställda och min egen arbetstid ber jag att föreningarna senast den 8:e
varje månad lämnar in månadsrapporter och löneunderlag för timanställda,
km-ersättningar och dagtraktamenten. Gärna tidigare om ni har det klart. Om ni som
är anställda inte har något på månadsrapporten vänligen skicka ett mail att den är
tom så jag slipper fråga upp. Kom ihåg att ange semester/tjänstledigheter på förhand
och då notera på månadsrapporten att den är planerad. Det går bra att ange flera
månader på samma månadsrapport.

3. Vårt Hjärtas telefonnummer

Föreningen Vårt hjärtas telefonnummer är från och med maj endast 0457-345 83 00.
Vårt fasta abonnemang har avslutats. Alla andra kontaktuppgifter är desamma,
hälsar verksamhetsledare Catrin Schönberg

4. Kostnadsfria stödsamtal och webbkurs om våld i nära relationer

Se bifogad information om kostnadsfria stödsamtal för personer som är eller varit
utsatta för våld i nära relationer. Vänligen vidarebefordra informationen till samtliga
berörda inom er organisation såsom daghem, skolor, rådgivningar, mottagningar och
verksamhetsenheter. Lägg gärna upp informationen som riktar sig till klienterna på
era anslagstavlor och i era väntrum. Vi kommer inom kort även att dela ut visitkort
med kort information och aktuella kontaktuppgifter. Observera att telefonnumret för
remiss riktar sig till klienterna och går till vuxensocialarbetets dagjournummer. Har
du som personal frågor eller annat du vill diskutera gällande våld i nära relationer går
det bra att nå vuxensocialarbetet på våra respektive telefonnummer.
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Kontaktuppgifter här: https://www.kst.ax/kontakta-oss
Vi vill samtidigt påminna alla om möjligheten att gå en kostnadsfri grundläggande
webbkurs om våld i nära relationer som ordnas av Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildningmoter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/ Medarbetarna kan t.ex. gå kursen som en del
i kommunens, hälso- och sjukvården eller rättsväsendets arbete mot våld i nära
relationer. Genom ökad kunskap, förmåga att se tecken på våld i nära relation samt
att våga ställa frågor om våld kan vi som professionella inom olika verksamhetsområden bli bättre på att upptäcka våld och informera om olika stödmöjligheter.
Med vänlig hälsning, MIKAELA BRANDT, områdeschef vuxensocialarbete, tel: +358 18 532 869

BILAGOR: 1 och 2

5. Inbjudan till Glädjeruset i Täby 20 augusti
Hej! Hoppas att allt är fint och att våren börjar komma till Åland � Jag tänkte bara
skriva en rad och bjuda in er till Glädjeruset som äntligen kan gå av stapeln igen i
Täby den 20 augusti. Jag hörde att det var ett stort gäng från Åland som var med
2019, och ni är varmt välkomma tillbaka!
All information om loppet finns på www.gladeruset.se
Allt gott,
Camilla Olsson

Verksamhetsansvarig

KEMISTVÄGEN 2A, 183 79 TÄBY. DIREKT: 010-405 55 95
SWISHA EN GÅVA: 123 203 79 68
www.hugosstiftelse.se
www.gladjeruset.se
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6. Påminnelse: Ålands Synskadades it-stöd 21.4 hos HandiCampen
Ålands synskadades it-stöd gästar Handicampen torsdagen den 21 april mellan
klockan 10 - 14. Då har medlemmar från förbundets alla medlemsföreningar
möjlighet att få hjälp med till exempel telefon, bärbar dator eller ”paddan”.

Kom ihåg att it-stödet inte är någon ”it-guru” som kan lösa allt men ofta är det rätt
enkla problem som gör den digitala vardagen svår. Drop in med din egen utrustning!
Viktigt, tänk på att ta med dig alla lösenord �
Välkomna!
Charlotta Solax, verksamhetsledare Ålands synskadade

7. Påminnelse: Landskapsregeringens utbildningspolitiska
seminarium på Alandica 13 maj

Landskapsregeringen vill påminna om att det utbildningspolitiska seminarium som
planerades till den 14 januari är flyttat till den 13 maj på Alandica och uppmanar er
att vidarebefordra inbjudan inom era organisationer, bland annar till
styrelsemedlemmar direktionsmedlemmar och till studeranderåden.
Samhället förändras – förändras utbildningen? Seminarium om framtidens
utbildningsbehov på Åland
Anmälan till seminariet görs senast 30 april på följande länk
https://link.webropolsurveys.com/S/50C2E8E1D39E9E7D
Antalet deltagare i seminariet är begränsat. Du som var anmäld till det inplanerade
seminariet 14 januari behöver endast anmäla förhinder att delta.
Med vänliga hälsningar
Maria Gustafsson, avdelningshandläggare /Utbildnings- och kulturavdelningen
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8. Påminnelse: Inbjudan till workshop för att uppdatera och
prioritera civilsamhällets arbetsrapport till en officiell
alternativrapport till Vi bjuder in alla civilsamhällets aktörer till en workshop
om att uppdatera och prioritera Civilsamhällets arbetsrapport till en officiell
alternativrapport till FN på måndag den 25 april kl 13-15 i Mariehamn eller digitalt.
Anmäl dig gärna senast på onsdag den 20 april här, så blir det lättare att planera
workshopen:
https://raddabarnen.ax/vad-vi-gor/barnkonventionen/alternativrapport/
Har ni inte möjligheten att delta på workshopen så kan ni också delta i arbetet via
online-enkäten eller på ett annat sätt som passar er, kontakta mig gärna så hittar vi
en lösning!
Soliga hälsningar � Jonna
Jonna Varsa | Rädda Barnen på Åland r.f | Barnkonventionsansvarig
Norragatan 13 b, 22100 Mariehamn
www.raddabarnen.ax
Tel: +358 457 344 8483
Email: jonna@raddabarnen.ax

9. Påminnelse: Möjlighet att delta i beredskapsövning lördag 7 maj

Frivilliga Räddningstjänsten (FRT) på Åland övar regelbundet för att kunna stödja
myndigheterna och samhället vid olika typer av olyckor. Nu planerar Röda
Korset/Ålandsdistrikt att genomföra en storövning lördagen 7 maj. Ett viktigt fokus
för Röda Kors som koordinerar FRT i Finland är att fokusera på de mer utsatta
grupperna i samhället. Även internationellt är detta en prioriterade fråga och går då
under beteckningen; Protection, Gender and Inclusion (PGI).
Nu tänkte jag på förbundet och era medlemmar. Kanske några av dem skulle vilja
vara med som figuranter och uppleva en räddningsaktion på första parkett? Övningen
är en heldagsövning och kommer innefatta att åka Eckerölinjen, och samarbeta med
Sveriges Röda Kors. Vi har även frivilliga kollegor från Åbolands FRT grupp som
kommer.
Syftet är att vi ska bli ännu bättre på att hjälpa personer med olika typer av
fuktionsnedsättningar. Självklart får även följeslagare och föreningsanställda komma
med på övningen om det behövs eller intresse finns. Det vore ypperligt om vi kan få
med personer som är rullstolsburna, har nedsatt rörlighet, kognitiva utmaningar eller
något annat. Det får ni avgöra vad som kan vara lämpligt. Vi kommer att koncentrera
oss på psykiskt stöd och evakuering under övningen.
Mat, fika, transport och förhoppningsvis en givande dag bjuder vi på. Hoppas det
finns några medlemmar hos er (ett tiotal personer skulle vara lämpligt) och gärna
även personal i rollen som figuranter (inte i första hand som observanter) som vill
komma med.
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För att behålla överraskningsmomentet för våra FRT grupper önskar jag att ni inte sprider
vårt scenario. Hör gärna av er om ni är intresserade! Ju fler som kan lära sig någonting av
övningen ju bättre är det!
Vi har gjort den enkelt. Om ni vill delta så görs anmälan via den här länken senast 22.4
https://www.lyyti.fi/reg/Storovning_Aland_5462
Alla som deltar på övningen i olika roller anmäler sig via den länken. Då även exempelvis
följeslagare.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar. Välkommen med!
Med vänlig hälsning
Olof Collin, Beredskapschef/Ålands distrikt/Finlands Röda Kors
olof.collin@redcross.fi
Arbetstelefon: +358 40 67 58 455,
Larmsituationer utanför arbetstid: +358 457 34 51 105

10. Dela nyheter i månadsbrevet

Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev
utkommer måndagen den 9 maj
Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax
en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet.

11. Personalen vid förbundets kansli
Personligt ombud Harriet Storsved
telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax
Ekonomiansvarig Anette Fredriksson
telefon 040 189 7449, anette.fredriksson@handicampen.ax
T.f. byråsekreterare/receptionist Linda Wideman-Törnvall till och med 23.6.2022
Iréne Johansson, frånvarande till och med 22 maj
telefon 22 360, reception@handicampen.ax
T.f. verksamhetsledare och kommunikatör Gunilla G Nordlund
telefon 040 189 7431, info@handicampen.ax
Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki
onsdag - fredag
telefon 040 189 7451, emilia.liesmaki@handicampen.ax

