Svenskspråkiga drogförebyggande dagar 2020
Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 30.9 –
1.10.2020 i Vasa på Folkhälsanhuset. Utbildningen riktar sig till dig som
arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn,
organisationer eller församlingar. Politiker och andra intresserade är även
välkomna! Sprid gärna informationen vidare!
• Föreläsningar
Verksamhetsledare Mikaela Hermans inleder med att tala om narkotikasituationen i Europa
och i Finland. Åse Fagerlund, FD, barnneurolog och forskare, föreläser om att stärka barn
genom positiva psykologiska insatser och hur vi kan stärka hälsa hos barn med fetala
alkoholskador. Kriminolog Sari Somppi talar om missbruk och kriminalitet och om hur man
förebygger.
Päivi Lappalainen, projektforskare/Raimo Lappalainen, professor, talar om att förebygga
stress och främja välbefinnande med hjälp av digitala verktyg. Under dagarna lyfts snuset
fram av drogförebyggare Anna-Maria Furu och Jenni Paloniemi, som är expert inom
hälsofrämjande vid Österbottens Cancerförening. Christian Wentzel, verksamhetsledare vid
Stationens barn, talar kring att skapa en dialog mellan unga och vuxna. Under
programpunkten På gång inom förebyggande enheter i Svenskfinland får du aktuell
information om viktig rusmedelsförebyggande verksamhet från flera aktörer.

• Anmälan
Anmälan är bindande och görs via www.nykter.fi eller till Annika Granfors- Loo telefon 06 318 0900 eller till lory@nykter.fi. Uppge namn, adress, telefon, e-post, dieter och
faktureringsadress. Vänligen anmäl dig senast den 1 september. Om platser finns tas
anmälningar emot senare.

• Deltagaravgift
Deltagaravgiften för båda dagarna är 120 euro. Deltagande i föreläsningarna och kaffe med
tilltugg ingår. Deltagaravgiften för en dag är 90 euro. Lunch på egen bekostnad.

• Övernattning
Deltagarna bokar själva eventuell övernattning. Vi tipsar gärna vid behov.

• Mera information
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik ger gärna mer information, telefon 06 - 318 0900
eller 050 547 3753. Kolla eventuella uppdateringar på www.nykter.fi.
Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Österbottens
kriscenter VALO och Svenska folkskolans vänner, SFV.

Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna
Mikaela Hermans, Yvonne Nyberg, Anne Salovaara-Kero och Lory Strengell

