Hur möter vi barn och ungdomar i sorg?
En dag om ...
... senaste forskningen om sorg hos barn och ungdomar.
... syskons sorg.
... att möta barn och ungdomar i sorg.

För vem?
Seminariet vänder sig till
tjänstemän och politiker
inom stat, landsting,
kommuner och andra
myndigheter samt alla
andra med intresse för
frågor kring sorg hos barn
och ungdomar.

Riksförbundet för änkor och änkemän

Spädbarnsfonden

Pris?
Kostnadsfri
Fika och frukt ingår.
Du äter lunch på stan.

Tid & plats?
Måndag 25 november 2013
kl. 8.30 - 16.00
Göteborgs Stadsmuseum
Wallenstamsalen
Norra Hamngatan 12
Göteborg

Välkommen!
Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS, Svenska kyrkan i Göteborg, Självhjälpshuset Solkatten,
SamArbete för Människor i Sorg (SAMS) med medlemsföreningarna; Föräldraföreningen Vi Som Förlorat Barn (VSFB), Spädbarnsfonden, Nätverket vi som mist någon mitt i livet (VIMIL), Riksförbundet
för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd(SPES), Riksförbundet för änkor och änkemän, Randiga
huset samt Göteborgs Stad.

Seminariedag
Hur möter vi barn och ungdomar i sorg?
Måndag 25 november 2013 klockan 08.30 - 16.00

Program
8.30 - 9.00 Registrering
Randiga Huset presenterar senaste forskningen om barns och
ungdomars sorg.
Fikapaus
Randiga Huset presenterar tankar om syskons sorg
Lunchpaus
Se hela mig
BRIS presenterar sin rapport om barns och ungdomars psykiska
ohälsa.
Bräcke diakoni m.fl. berättar om sitt arbete med sorggrupper för
barn och ungdomar.
Fikapaus
Svenska kyrkan i Göteborg nätvandrar
Kyrkans jourtjänst och skolkyrkan pratar om sorgstöd på nätet.
Avslutning
Riksförbundet för änkor och änkemän

Moderator för dagen är Kjell Westerlund,
ordförande i SAMS, Samarbete för människor i sorg
Spädbarnsfonden

Seminariedag
Hur möter vi barn och ungdomar i sorg?
Pris
Kostnadsfri
Fika och frukt ingår.
Lunch äter du på stan.
Anmälan
Sista anmälningsdag: Måndagen den 11 november 2013
Anmälan via e-post till seminarium.goteborg@randigahuset.se
Anmälan till seminariedagen om sorg i Göteborg den 25 november 2013
Ange:
• Namn
• Befattning
• Organisation/företag
• Adress
• Telefon
• E-post
• Särskild kost

						

Har du frågor om seminariedagen? Vänd dig till
Kjell Westerlund 0709-93 12 43
ordforande@vsfb.se

Välkommen!

