Julen 2018
Kære samarbejdspartnere og gode venner af CFD
Nu nærmer tiden sig, og jeg vil gerne ønske jer alle en god jul og et godt nytår.
2018 var første år uden driftsaftale med Gladsaxe kommune. CFD er nu en privat nonprofit
erhvervsdrivende fond, og det er min vurdering, at vi er kommet godt fra start som
socialøkonomisk virksomhed.
CFD fik i den forbindelse en ny bestyrelse, som allerede nu er godt i gang med arbejdet. I
starten af 2019 afslutter bestyrelsen og chefgruppen en bestyrelsesuddannelse, arrangeret af
SelvejeDanmark.
CFD Tolkebooking har i løbet af 2018 afventet forskellige ministerielle udmeldinger
vedrørende organisering af tolkeområdet. Dette har afstedkommet en vis usikkerhed, men vi
holder fanen højt og er fortsat en væsentlig medspiller, når det gælder tegnsprogstolkning.
CFD´s døvblindeområde har i 2018 vundet en opgave fra Socialstyrelsen om udvikling og
afprøvning af et opkvalificeringsforløb for kontaktpersoner. Dette bliver interessant at følge,
blandt andet fordi en stor del af forløbet udformes som e-læring og udvikles i samarbejde
med en privat ekstern virksomhed.
Og så har døvekonsulenternes Facebookside vist sit værd i 2018 som en direkte og engageret
måde at henvendes sig til målgruppen på. Her kan vi virkelig se, hvor godt det fungerer med
tydelige videobudskaber på tegnsprog.
På CFD’s Sociale Tilbud er det dejligt at konstatere, at der alle steder er efterspørgsel på
pladser. Og igen i år har der været et væld af skønne aktiviteter - lige fra CFD Nyborgs
ferieophold i Paris til den årlige motionsdag på CFD i Søborg. Få et indkig i denne herlige
aktivitet her.
I 2019 fylder CFD 150 år, hvilket er noget ganske særligt. Vi har gang i flere forskellige
aktiviteter. Den vigtigste af dem alle er den 1. juni, hvor vi afholder CFD´s officielle fødselsdag
i Søborg mellem kl. 13 og 15. Hold et vågent øje med www.cfd.dk eller vores facebookside for
invitation og tilmelding.
Med de varmeste julehilsener og stor tak for i år,
Kurt Faber-Carlsen
Chef for CFD

