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God jul och Gott nytt år!
Det här är årets sista nyhetsbrev från Äldrecentrum. Vi vill
passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. 2013
väntar nya viktiga uppdrag som exempelvis övertagande
av stadens samlade ansvar för kostfrågor, utveckling inom
demensområdet och flera utredningsuppdrag som underlag
för politiska ställningstagande.
Äldrecentrum kommer också att hålla kurser och
konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen.
Författaren Sara Beischer föreläser den 9 april och en
konferens på tema hur det är att åldras med
utvecklingsstörning planeras till hösten. Håll utkik på vår
hemsida och i kalendariet.
Värt att nämna är också att vi i mitten av januari rivstartar
det nya året med en konferens för att tillsammans med
Stockholms Stad lyfta och sätta aktuell forskning inom
äldreområdet på agendan. Inbjudna är Äldrenämnden,
kommunstyrelsens pensionärsråd, stadens
äldreomsorgschefer och äldreförvaltningens medarbetare.
Läs mer i Äldrecentrums kalendarium

Utbildning för projektledare
Vill du lära dig mer om hur man kan leda och organisera
ett projekt och få möjlighet att utbyta erfarenheter med
andra? Nu startar Äldrecentrum en utbildning för dig som
arbetar som projektledare i äldreomsorgen. Utbildningen
riktar sig främst till dig som just nu arbetar som
projektledare eller precis ska starta ett projekt. Läs mer

Är aktivt åldrande smart åldrande?
Den 6 februari bjuder Äldrecentrum tillsammans med PRO,
SPRF, SPF, ABF, och Studieförbundet Vuxenskolan in till
det första av tre seminarier som ingår i den öppna
föreläsningsserien om "Samhället och de äldre". Temat är
”Är aktivt åldrande smart åldrande?” och föreläser gör
docent Martin Lövdén. Föreläsningen vänder sig till äldre
personer och alla med intresse för äldrefrågor. Läs mer
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Nytt nummer av tidningen Äldre i Centrum
Missa inte det senaste numret av tidningen Äldre i
Centrum. I det kan du bland annat läsa om åldrande
känslor och tänkandets strukturer. Temat för numret är
hjärnan. Du kan läsa mer och teckna prenumeration på
Äldre i Centrums hemsida. Läs mer

Seminarieserie för dig som arbetar inom
äldreomsorgen
I Äldrecentrums seminarieserie "Äldre och åldrande" får du
som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap
och forskning inom äldreområdet. 2013 års seminarier
kommer att handla om hjälpmedel, demensvård, etik och
bemötande, social dokumentation och reflektion. Läs mer
och köp abonnemang
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