Borgermøde om tryghed i Haslev
Kom til borgermøde om tryghed i Haslev. Mødet finder sted
onsdag den 28. februar klokken 19-21 i salen på Vestskolens
afdeling Nordskov, Bækvej i Haslev.
På mødet deltager både politikere, politiet, SSP-folk og repræsentanter for frivillige i nattelivet.
Alle er velkomne til mødet.

Fra ung til voksen med et handicap eller
en funktionsnedsættelse - hvad sker der så?
Hvad sker der, når du som ung med et handicap eller en funktionsnedsættelse fylder 18 år? Hvad med for eksempel hjælpemidler, bolig,
uddannelse, indkomst? Hvad siger love og regler? Meget forandrer sig.
KOM, MØD KOMMUNEN
OG BLIV KLOGERE PÅ SYSTEMET
når vi holder Infomesse
torsdag den 1. marts 2018 kl. 16-18
på Kultunariet, Søndergade 12A i Haslev.
Her har du/I mulighed for at søge viden om, hvad der sker i forhold til
love og regler, når du bliver myndig og har et handicap/en funktionsnedsættelse og dit ansvar bliver større.
I kan møde Faxe Kommunes medarbejdere fra for eksempel Socialcentret, STU, bosteder, Jobcentret og mange flere, som er klar til at
svare på spørgsmål om regler, ansvar og forskellige tilbud.
OBS: Det vil ikke være muligt at behandle personlige sager på messen.
Hele familien er velkommen, og vi byder på lidt kaffe og kage undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op.
Vi glæder os til at se jer!

Jobbørs 2018
Kom til jobbørs i Faxe Hallerne, Rådhusvej 6 i Faxe
onsdag den 14. marts klokken 10-12.30. Mød 70 virksomheder med
tilsammen 100 ledige stillinger og lærepladser.

Vil du have hjælp til rygestop så se her
Rygestopkursus på Karise Skole begynder tirsdag 27. februar klokken
18.30-20.30 og varer seks uger.
Tilmelding: Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup på mail:
viba@faxekommune.dk eller mobil: 23 45 73 55

Kom til høredag på ViSP
I anledning af WHOs 19. internationale høredag holder ViSP åbent hus.
Alle interesserede i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner er
velkomne til en uformel snak med en af ViSPs hørekonsulenter over
en kop kaffe og kage.
Arrangementet finder sted i høreafdelingen:
Fredag den 2. marts klokken 10-12 på ViSP, Birkebjerg Allé 3,
4700 Næstved.
Hvis du for eksempel vil vide mere om høreapparater, tinnitus,
høretekniske hjælpemidler eller kommunikationsstrategier, står vi klar
til en snak.
Du behøver ikke at tilmelde dig arrangementet på forhånd.

Lær at tackle hverdagen som pårørende
Faxe Kommune søger pårørende, som har lyst til at lære, hvordan de
kan passe på sig selv og undervise andre pårørende i også at passe på
sig selv.
Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant både
praktisk og følelsesmæssigt, når en nærtstående rammes af sygdom.
Du bliver uddannet af Komiteen For Sundhedsoplysning og skal
undervise ud fra en fast instruktørmanual.
”Lær at tackle hverdagen som pårørende”-kurserne foregår en fast
ugedag i to en halv time, i alt syv mødegange i små grupper.
Ønsker du mere information, så kontakt sundhedskonsulent
Janie Sørensen 51 20 18 05 eller på mail: janies@faxekommune.dk

Landzonetilladelser
Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:
Ridebane
Matr. nr. 3g Høsten By, Sdr. Dalby, Høsten Teglværksvej 12, 4690 Haslev
Anneks til bolig
Matr. nr. 1a Ll. Favrby By, Hylleholt, Kissendrupvej 20, 4654 Faxe
Fadeplads
Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes
hjemmeside.

Læs om ledige stillinger på
www.faxekommune.dk

