Inbjudan till mässa, mingel & föreläsningar om
arbetsinriktad rehabilitering
Årets tema: Jämställdhet och våld i nära relationer
Datum: Onsdag, 13 november 2019

Program förmiddag:
Tema Jämställdhet

Tid: 08.30 - 16.30

Plats: Conventum Club 700 Örebro, Olof
Palmes torg 1, 702 22 Örebro.

08:30-08:35 Mässan startar med invigning av
ordföranden från Samordningsförbunden i Örebro
län.

Avgift: Mässan är avgiftsfri och

08:35-09:00 Presentation av
Samordningsförbunden i Örebro län

I samband med mässan bjuder vi på föroch eftermiddags fika.

09:00-09:45 Föreläsning, Vad har jämställdhet
för betydelse i rehabiliteringsarbetet?
Charlotte Axelsson, förbundschef för
Samordningsförbundet Insjöriket. Charlotte delar med
sig av sina erfarenheter och ger förslag och
inspiration till hur det går att bryta stereotypa
könsmönster och bidra till en mer framgångsrik
rehabilitering.

Målgrupp: Samordningsförbunden i

finansieras av Samordningsförbunden i
Örebro län.

Örebro län, vårdpersonal, , tjänstemän,
politiker, sociala företag, ideella föreningar
och alla andra som arbetar med eller är
engagerad i rehabiliterande insatser för
arbete/egen försörjning.

09:45-10:00 Fika

Följande yrkeskategorier är välkomna på
e.m.: Skolan, polisen, fackförbund samt
personer som arbetar med vålds utsatta
individer.

10:00-10:45 Fortsättning Charlotte Axelsson

Antal: Max 200 deltagare på f.m. och 400

10:45-12:00 Korta inslag från de medverkande
organisationerna
12:00-13:00 Lunch (på egen hand)
Under förmidagen pågår en utställning från
medverkande organisationer som är involverade i
arbetslivsinriktad rehabilitering, civilsamhället och
sociala företag.

deltagare på e.m.

Anmälan omgående:

Anmälan är bindande. Anmälan görs via
nedanlänk. Du kan anmäla dig till
förmiddag, eftermiddag eller HELA dagen.

http://simplesignup.se/event/153167maessamingel-och-foerelaesningar2019

Program eftermiddag:
Tema våld i nära relation med särskilt fokus på unga och ungas
relationer
Var femte ung har varit utsatt för brott i en relation enligt brottsförebyggande
rådet (BRÅ)
-Vad berättar de unga?
-Hur ser våldet ut?
-Vilka blir hälsokonsekvenserna?
-Vad kan vi göra?
13.00 – 13.15 Arrangörer hälsar välkommen!
13.15 – 13.55 Våldets omfattande hälsopåverkan.
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundens projektarbete för
att rutinmässigt ställa frågor om våld inom sitt ordinarie samarbete med andra
verksamheter. Anita Kruse - sakkunnig inom våldsområdet, NNS
13.55 – 14.45 Vad är våld i ungas partnerrelationer - hur ser det ut och vad kan vi
göra? Zandra Kanakaris - Generalsekreterare 1000 Möjligheter som driver
ungarelationer.se:
14.45-15.00 Paus
15.00 – 15.45 Ungas våldsutsatthet och att rutinmässigt ställa frågor om våld.
Anna Palm - överläkare vid Kvinnokliniken och Ungdomsmottagningen i Sundsvall samt
forskare.
15.45 – 16.15 Örebro kvinnohus berättar om sitt arbete mot våld.
16.15 -16.30 Vad kan jag som deltagare på den här konferensen göra eller förändra
på min arbetsplats för att bidra?
16.30 Avslutning
Arrangör:
Samordningsförbunden i Örebro Län
Medarrangörer eftermiddag:
www.ungarelationer.se
Stiftelsen 1000 Möjligheter
Region Örebro Län

