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Vil du samarbeide om forskning?
På partnerlista i NorVIS befinner det seg flere
dyktige forskere med mye kunnskap og
kompetanse. Kunne du tenkt deg å samarbeide
på tvers av organisasjoner? Vi oppfordrer alle
våre medlemmer til å tenke på muligheten for
forskningssamarbeid med andre i nettverket.
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Kommunikasjonsplanen er lagt inn i Teams
Denne uka har styringsgruppa godkjent kommunikasjonsplanen, som nå blir
lagt inn under Files i Teams. Planen er et levende dokument som kommer til å
endre seg underveis i prosjektet. Planen skal også være et verktøy som hjelper
oss å holde budskapet klart og finne ut hvem vi skal snakke til, og hva vi vil si til
de forskjellige målgruppene. Kom gjerne med innspill!

Microsoft Teams: Hot or not?
Det meste av kommunikasjonen internt i NorVIS skjer via Microsoft Teams. Her
kan vi dele dokumenter, ha diskusjoner og møter. Teams er et godt verktøy,
men kan også være litt kronglete å sette seg inn i. Dersom du synes Teams er
litt vanskelig å forstå seg på, har vi funnet noen greie veiledninger. Husk at alt
som skrives og legges inn i teamet, kan bli sett av alle – dersom det er noe som
bare skal til noen få, bør det sendes på epost.
Her er en veiledning fra Microsoft på norsk
Her er en kortere demonstrasjon (engelsk)

Våre partnere: Afasiforbundet i Norge
I NorVIS er fire av partnerne brukerorganisasjoner. En av disse er
Afasiforbundet i Norge, hvor Marianne Brodin er generalsekretær og
kontaktperson i NorVIS.

– Afasiforbundet jobber for at mennesker med språkvansker - afasi og deres pårørende skal oppnå full
deltakelse og likestilling i samfunnet. En av de viktigste
oppgavene Afasiforbundet har er å jobbe interessepolitisk for å ivareta rettigheter og bedre hverdagen til
personer med afasi. Vi er opptatt av at de som er
rammet av en skade eller sykdom får forsvarlig og
helhetlig rehabilitering. Vi ønsker at tilgangen på logopeder i kommunene skal være bedre og foreslår at
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logopeder skal være en «skal-tjeneste» i kommunene. Privat
Afasiforbundet er medlem i FFO og i Hjernerådet. Vi jobber også aktivt med
likepersonsarbeid og brukermedvirkning. Afasiforbundet har 26 aktive
lokalforeninger rundt omkring i landet, som jobber aktivt for at personer med
afasi og deres pårørende skal ha et tilbud om sosialt fellesskap, skriver
Marianne om Afasiforbundets arbeid.

Våre partnere: Norges Blindeforbund
Den siste brukerorganisasjonen i NorVIS nettverk er
Norges Blindeforbund, som er Norges eldste organisasjon
av og for funksjonshemmede. Der er Inga Britt Kjellevold
Haugen forskningssjef, og vår kontaktperson i NorVIS.
– Blindeforbundet har alltid vært sterkt medvirkende til
at synshemmedes rettigheter og muligheter både
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nasjonalt og internasjonalt, er blitt styrket. Rett til
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arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og
tilgjengelighet til informasjon og fysiske omgivelser er viktig krav.
Blindeforbundet har en rekke servicetiltak for landets blinde og svaksynte:
Førerhundopplæring, sommerleirer for barn og unge, besøkstjeneste
(likemann), mestringskurs for nye synshemmede, lydaviser og mange lokale
aktiviteter er eksempler på dette. Norges Blindeforbund har vært engasjert i
bistandsarbeid for blinde og svaksynte siden 1978, skriver hun om
Blindeforbundet.

