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Nytt fra Norges Døveforbund

NYTT FRA NDF

Arbeidsliv og sosiale medier  
– kompetanseheving gjennom sosiale medier
23.-25. november 2012 arrangerer Norges Døveforbund det årlige arbeidslivsseminar i samarbeid med Bergen 
Døvesenter. Arbeidslivsseminaret er et tilbud til døve som ønsker å styrke sine kunnskaper og posisjon innen arbeids-
livet. NDF ønsker å finne ut hvilke kanaler som kan bidra til å gi tilgang til arbeidslivet – eller et bedre arbeidsliv.

NDF ønsker derfor å gjennomføre årets seminar med fokus på:
- Hva vet vi om sosiale medier og utbytte av det i et arbeidsliv?
- Hvilke fordeler og fallgruver gir bruk av sosiale medier i arbeidsliv og privat?
- Hva har vi av sosiale medier basert på tegnspråk? Er det utbredt eller lite kjent?

Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på deafnet.no når det foreligger. Vi kan allerede si at foreleserne som 
kommer har lang erfaring med bruk av sosiale medier. En av foreleserne har fått en jobb gjennom sosiale medier! Vi vil 
også ha likemannsarbeid i grupper hvor deltakerne skal utveksle erfaringene sine.
Dagens arbeidsledighet blant døve er høyere enn gjennomsnittet i befolkningen. NDF har i mange år jobbet for å redu-
sere arbeidsledigheten. I nyere tider har nye arenaer som sosiale medier kommet for å bli. Da hender det at vi må tenke 
utradisjonelt for å være med i dagens arbeidsmarked. Vi starter fredag kl 18 og avslutter med lunsj søndag kl 13.

Målgruppen:
Seminaret passer for døve og hørselshemmede som:
- har jobb men ønsker å skifte jobb
- går på skole og skal snart begynne å søke etter jobb
- søker etter arbeid
- ønsker å vite mer om arbeidslivet generelt

Praktisk informasjon:
Sted: Scandic Bergen Airport 
Påmelding innen 1. november 2012: post@bgds.no
Hvis spørsmål kontakt: thomas.blix@doveforbundet.no

Seminaravgift: 
Kr. 700,- for per person i dobbeltrom.
Kr. 900,- for enkeltrom.
Kr. 1800,- per person for ikke-medlemmer i dobbeltrom
Kr 2000,- for ikke-medlemmer i enkeltrom
NDF dekker reise- og hotellutgifter.

NDF vil ikke ha dette flagget som Døves Flagg.

Døves Flagg
WFD har sendt et avstemningsskjema på 
Sveriges Dövas Riksforbund (SDR) sitt 
forslag til internasjonalt flagg for døve. 
NDF ønsker på samme måte som Dan-
ske Døves Landsforbund at det blir et 
felles flagg for døve, men vil ikke bruke 
det flagget som Sverige har foreslått.

Nødmeldingstjeneste også for døve
NDF har sendt innspill til Justisdepartementet vedrørende «22. juli kommi-
sjonens» rapport. NDF merker seg at en av kommisjonens konklusjoner er at 
IKT-utnyttelse er et av områdene som må styrkes. Det er spesielt to ting som 
berører døve og hørselshemmede i rapporten og som NDF mener det er viktig 
at departementet følger opp: Varsling ved katastrofer og nødmeldetjenesten 
tilgjengelig for alle.

Når katastrofer inntreffer må man med dagens teknologi sikre at hele befolk-
ningen varsles på lik linje og at man ikke bare satser på auditiv informasjon, 
sier NDF i sin uttalelse og fortsetter: NDF har i mange år jobbet for tilgang til 
nødtjenesten via SMS. Justisdepartementet er opptatt av at alle innbyggere har 
mulighet til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp, på en rask, enkel 
og sikker måte. Direktoratet for SB mener at ved etablering av et landsdekken-
de nødnett må det tilrettelegges for at de nye kommunikasjonssentralene til 
nødetatene skal være i stand til å motta SMS/MMS og e-post. NDF er overras-
ket over at denne løsningen ikke i det hele tatt er nevnt i høringsdokumentet.


