Velkommen
til gratis
webinar

CRPD – Fra konvensjon til praksis
Medlemmer i kommunale råd for nedsatt funksjonsevne inviteres til å bli med på et eget webinar om
CRPD. Dette vil være et mer praktisk orientert webinar med tips og råd. Det vil bygge på kunnskapen fra
Webinaret «CRPD: fra teori til praksis».
Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å være pådriver for økt
kunnskap om CRPD i kommuner. Dette vil bidra til økt forståelse for ansvaret den enkelte kommune
har. I tillegg vil rådene kunne hjelpe kommunene til å bruke CRPD som arbeidsverktøy for å ivareta
Likestillings- og diskrimineringslovens krav om å sikre likeverdige tjenester til alle innbyggere.
KUN og Trøndelag FFO har sammen med rådene i Meldal, Steinkjer, Verdal og Nærøysund utarbeidet en egen veileder for kommunale råd om CRPD. Denne inneholder gode tips og råd til
hvordan rådene kan arbeide mer aktivt med CRPD. Målet med oppfølgingsseminaret er at dere
som sitter i kommunale råd skal stille bedre rustet til å bruke CRPD inn i rådsarbeidet og lære
gode metoder for hvordan rådet kan arbeide med utadrettet og aktivt både ut mot gruppa rådet
skal representere og opp mot kommunen.
Rådene inviteres fylkesvis. Dette vil gi mulighet til mer interaktive webinarer med mindre grupper og
mer mulighet til å ta opp lokale utfordringer/problemstillinger:
Mandag 16. november kl. 13.00-15.00: Trøndelag og Nordland fylke
Tirsdag 17. november kl. 09.00-11.00: Agder fylke / kl. 13.00-15.00: Møre og Romsdal fylke
PROGRAM
15 min: Velkommen ved Trøndelag FFO og KUN
30 min: Bufdirs veileder for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
v/ Anders Eriksen, Seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
15 min: Pause
60 min: Felles arbeidsøkt med utgangspunkt i KUNs og Trøndelag FFOs veileder om CRPD
om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For å melde deg på, klikk her: https://www.kun.no/oppfolgingswebinarer.html

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.

