Vikarierande anhörigsamordnare
på Anhörigcenter

Kommuninformation

Från måndagen den 16 februari 2015 och tills vidare
vikarierar Elisabeth Pettersson som anhörigsamordnare.
Elisabeth finns på Anhörigcenter på Bållebergsvägen 5B
i Bergsjö fyra dagar i veckan.

För mer information
Elisabeth Pettersson, vik. anhörigsamordnare
0652-361 48, 070-397 32 38
nordanstig.se/anhorigstod

Utställningar på biblioteken

Hur svårt kan det vara?

Harmångers bibliotek 10 mars-2 april; Extra allt!
En utställning om och av barn och unga med ADHD,
Asperger och autism. Målningar visar hur de upplever sin
tillvaro.
Utställningen är producerad av Länsmuseet Gävleborg.

- ett projekt med nollvision för ungdomsarbetslösheten som vänder sig till dig företagare

Gnarps bibliotek 10-31 mars; A heartbeat at my feet
Fotografier av Frida Stoltz som alla är tagna och redigerade med mobiltelefon. Frida vill med bilderna visa vår
natur och bandet mellan henne och hunden Wilma.
Bergsjö bibliotek
16 mars-10 april;
Skolplanscher från förr
Ett urval av gamla skolplanscher,
många från Strömsbruks skola.

Vill du veta mer?
Ring till Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Torka alla tårar
- en föreläsning om ett liv med HIV, utanförskap,
mobbning och näthat
På World Aids Day 2012 berättade Ola Lindström på
Facebook om sitt livs hemlighet - att han sedan 2001 levt
med HIV. Idag driver Ola projektet Torka alla tårar som
med sina föreläsningar belyser HIV-frågan.
Välkommen till Bergsjö skolas matsal
onsdagen den 11 mars klockan 17.00
Vi inleder med att bjuda på soppa och kommer under
kvällen att sälja fika.

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 9 mars

Idag är ungefär 65 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen och utan arbete. Att närma sig en nollvision
för ungdomsarbetslösheten i Nordanstigs kommun - Hur
svårt kan det vara?
Vi vet att många företagare har behov av att rekrytera men inte har tiden eller resurserna. Vi vet också att
många av er skulle vara fantastiska handledare. En
praktikplats ger arbetslivserfarenhet vilket på sikt kanske
kan generera en anställning - kanske i ditt företag?
Projektet Hur svårt kan det vara? är ett samarbete
mellan Nordanstigs kommun, Nordanstigs Företagarförening och Arbetsförmedlingen. Vi vill och kan hjälpa
dig och ditt företag utifrån ditt rekryteringsbehov. Vi
kan till exempel hjälpa till med myndighetskontakter,
viss administration och uppföljning. Allt för att
underlätta och förenkla för dig som företagare!
Vi planerar framöver att skapa mötesplatser,
minimässor, på olika platser i kommunen där ni, vi och
ungdomarna kan mötas. Vi hoppas att ni tar chansen att
delta!
Har du redan idag ett kommande rekryteringsbehov
och möjlighet att ta emot en praktikant? Arbetsförmedlingens företagsservice kan utifrån dina behov
komma fram till vilken profil du söker och utifrån detta
lägga upp en kedja av insatser. Kontakta våra lokala
företagsförmedlare på 010-488 33 81 så kommer de och
besöker dig och ditt företag.

Vill du veta mer om Hur svårt kan det vara?
Bente Sandström, kontaktperson för projektet
070-668 35 90 bente.sandstrom@nordanstig.se

Ring eller mejla till Astrid Thyr, skolkurator
0652-362 41 eller 070-362 41 90
astrid.thyr@nordanstig.se
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Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

