TEMADAG

på Kursuscenter Knudshoved den 22. januar 2014

RØGFRIHED FOR ALLE
Hvordan kan jeg blive bedre til at samarbejde
om tobaksforebyggelse i nye arenaer?
Målgruppe

Medlemmer af Sund By Netværket fx
tobakskoordinatorer eller
sundhedskonsulenter der varetager
tobaksforebyggelse

Formål

At inspirere til, hvordan man støtter
personalegrupper til at arbejde med
tobaksforebyggelse ud fra erfaringer fra
Røgfrihed for alle. Projektet var
landsdækkende (2009-2011), og
arbejdede med tobaksforebyggelse
blandt socialt udsatte mennesker: fx
alkohol- og stofbrugere, hjemløse og
mennesker med sindslidelse.

Form

Oplæg, dialog i plenum og øvelser i
mindre grupper

Udbytte

Du vil få viden om og træning i at
arbejde med viden, holdninger og
rammer i personalegrupper

Facilitatorer på dagen
Helle Stuart, Leder af Sekretariatet for
Røgfrit København, Kbh. Kommune og
Lisbeth Holm Olsen, Konsulent,
Center for Forebyggelse i praksis, KL
Program
Kl. 9.30-10.00

Morgenkaffe

Kl. 10.00-11.00

Velkomst, præsentation af hinanden,
intro til Røgfrihed for alle og kort status
på egne erfaringer og udfordringer

Kl. 11.00-12.00

Introduktion til metoder/redskaber
med afsæt i publikationen ”Fremme
af røgfrihed på væresteder”
v. Helle Stuart

Kl. 12.00-13.00

Frokost

Kl. 13.00-14.30

Øvelse: Hvordan etablerer jeg et
godt samarbejde til institutioner og til
medarbejdere

Kl. 14.30-15.30

Dialog og erfaringsudveksling i arbejdet
med fremme af røgfrihed på
institutioner
v. Kira Baun, projektleder,
Forebyggelsescenter Nørrebro.

kl. 15.30-16.30

kl. 16.30

Nyeste viden om effektiv rekruttering
og udlevering af relevant materiale
v. Helle Stuart
Afslutning
Madpakke to go udleveres

Sund By Netværkets projekt Røgfrihed for Alle har
opnået konkrete erfaringer med facilitering af
netværk, vidensdeling og erfaringsudveksling blandt
sundhedsprofessionelle, der arbejder med
tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte.
En arbejdsgruppe under Sund By Netværkets
tobakstemagruppe, inviterer nu til en temadag, med
henblik på at formidle den indsamlede viden.
Tilmelding er åben for medlemmer af Sund By
Netværkets medlemskommuner og –regioner – husk
at hele kommunen/regionen er medlem af netværket,
så tag gerne kolleger med på tværs af organisationen.
Temadagens oplæg tager afsæt i erfaringer fra
Røgfrihed for alle og Sundhedsstyrelsens anbefalinger
om Fremme af røgfrihed på væresteder, 2013 (publikationen udsendes til deltagerne inden temadagen).
Temadagen afholdes onsdag den 22. januar kl. 9.3016.30 på Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800
Nyborg. Deltagergebyr: 300 kr.
Tilmelding foregår på Sund By Netværkets
hjemmeside http://sund-by-net.dk/aktivitet/temadagroegfrihed-alle senest 1. december 2013.

