Världsdagen för psykisk hälsa
NYKÖPING 10 OKTOBER 2017

PÅ PROGRAMMET
Både för- och e ermiddag berä ar Fontänhuset
om sin verksamhet, på förmiddagen handlar det
sedan om Psykiska ohälsa ur e na onellt och
regionalt perspek v. På e ermiddagen bjuder vi
på en föreläsning om Peer Support/brukarperspek v samt teatern Churchill var inte heller klok,
med Östra teatern.
Du får välja vilken del av dagen du vill vara på Sunlight respek ve Biostaden. Vi visar filmen ”Flickan,
mamman och demonerna” på Biostaden både på
förmiddagen och e ermiddagen.

PRAKTISK INFORMATION
Plats: Sunlight samt Biostaden, Nyköping
Tid: Tisdagen den 10 oktober, 2017 kl. 8.30-16.45
Målgrupp: Alla med intresse för psykisk hälsa
Antal platser: 150 för personal + 150 för alla andra
Pris: Fri entré, fika ingår. Buss erbjuds för
brukare/anhöriga från Trosa, Gnesta och
BUSS
Oxelösund. Se der och platser i anmälan.
ll och från
Gnesta, Trosa
Kontakt: Fontänhuset 0155-26 81 40 och
och Oxelösund
Eeva-Liisa Blomberg, Nyköping, 073-662 22 58
erbjuds
Anmälan: senast 22 september via
>>formuläret på www.fou.sormland.se

Foto: Sara P.Borgström

Världsdagen för psykisk hälsa
PROGRAM 10/10 2017
08.30 Registrering och fika*
09.00 Inledning Gustav Nälser, ordförande ASPF och
verksamhetschef Ekensbergs vårdcentral
09.15 Fontänhuset - om sin verksamhet och en medlem,
Linn Chevalier, berä ar om si liv med psykisk ohälsa.
09.45 Mikael Malm, handläggare SKL och ordförande för Fontänhuset
Psykiska ohälsa ur e na onellt perspek v - Världsdagen för psykisk hälsa

10.45 Bensträckare
11.00 Charlo a Skålén, projektledare lands nget Sörmland
Psykisk ohälsa ur e regionalt perspek v, och om arbetet med frågan i
Sörmland.

12.00 LUNCH - ingår ej, men finns a köpa på Sunlight
13.30 Inledning Gustav Nälser
13.45 Östra teatern – ”Churchill var inte heller klok”
I pjäsen får vi följa tre unga funk onsnedsa as kamp för a
ta sig in i arbetslivet. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och bemanningsfirmor har tagit över och där krav på
eﬀek vitet stänger dem ute. Men vad händer när en av dem får e jobb?

15.00 Fika
15.30 Fontänhuset - se ovan kl 9.15
16.00 Peer Support/brukarperspek v, Sonny Wåhlstedt, NSPH
16.45 Avslutning Gustav Nälser
Filmen Flickan, mamman och demonerna visas på Biostaden
Tider: förmiddag 09.30-11.30 och e ermiddag 13.30-15.30.
Introduk on före filmen och uppföljning av reflek oner och frågor
e er, med Åsa Konradsson Geuken och Eila Ulf, Schizofreniförbundet.
*OBS: Registrera dig på Sunlight, och ta plats på Sunlight eller Biostaden. Oavse
var du kommer vara på förmiddag/e ermiddag anmäler du dig ll hela dagen.

