Framtidens lösningar för unga i utanförskap!
tisdag den 11 september kl 10.00
00 - 15.00
Ett växande antal unga människor i vårt samhälle hamnar i utanförskap utan varken skola, arbete eller annan
meningsfull sysselsättning. I dagsläget tycks det behövas fler och kompletterande insatser till kommunernas
kommuner
och landstingens nuvarande verksamheter.
Här bjuds du in till en uppföljande workshop för att fortsätta dialogen om resurser och möjliga lösningar.
Den 24 maj startade vi Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena genom en workshop
tillsammans med forskaren Bente Berget från Norge. Hon berättade om deras praktiska
prakti
och
forskningsbaserade resultat av användning av Naturhälsa och Grön Omsorg, i arbetet med unga med social
och emotionell problematik.
I denna workshop går vi vidare i utvecklingsarbetet för att skapa NaturhälsaCenter som en av framtidens
samhällsresurser. För att kunna manifestera detta behöver vi se och dela en gemensam vision och skapa en
dynamisk samverkansplattform. I dagsläget arbetar vi i två kommuner, Ekerö och UpplandsVäsby. Vår
ambition är att detta ska finnas som en naturlig del i välfärdsutbudet i Mälardalen och på sikt i hela Sverige.
Du som vill dela med dig av dina erfarenheter och ditt arbete. Välkommen att höra av dig. Vi kommer att
bereda utrymme för korta presentation inför en dialog!
NaturhälsaCenter – en mötesplats för:: unga vuxna och andra målgrupper, välfärdstjänstesektor, sociala
samhällsentreprenörer, arbetsintegrerande sociala företag, idéburna företag,, kommun, näringsliv, jordbruk,
utbildning och lärosäten.

Vi skapar friska inre och yttre miljöer med
# Naturhälsa Naturen stödjer vår kropps egen läkande förmåga. Att förstå sambanden mellan människor och natur
ger omtanke om natur och miljö.
# Livsfrågor Leder till mening, sammanhang och nya val.
# Kreativa uttrycksformer Ger utveckling i processen Inre ledarskap.

Plats: Ölsta Folketshus, Solbergavägen 1, Färentuna.
Färentuna
Arrangörer: SLU Framtidens djur, natur och hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med
NaturhälsaCenter: Hälsolotsen och För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård.
Pris: Kostnadsfritt för dig som är verksam i fältet inom exempelvis samordningsförbund, offentlig sektor,
politik, utbildning, socialt företagande eller civilsamhälle.
Anmälan: Senast torsdag den 6 september till: eva@forhalsa.se

För Hälsa

Hälsolotsen

