Kom och tyck till om den
hjälp du har fått!
I en värld av Youtube-kändisar, färgglada TV-program där man badar med kändisar
och sociala media-appar som vuxna inte ens hinner lära sig namnen på, behöver vi
hjälp att se vad du behöver för att må bra.
Kom till Stockholm den 15 juni! Tillsammans med andra barn och unga kommer du
att få brainstorma, tycka till och tänka högt. Ni levererar och vi antecknar. Vi har
bjudit in hemlig underhållning, vi har några politiker som kommer dit för att prata
med er och kanske viktigast- maten kommer att vara riktigt bra.
Det vi vill veta är vad ni tycker har fungerat bra och mindre bra när du har fått hjälp
att må bättre. Ingen djupanalys, vi är mer ute efter din spontana känsla.
Datum

15 juni 2017

Plats

Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm

Målgrupp

Barn och unga i åldrarna 9-20 år med erfarenhet av första linje verksamhet

Kostnad

Deltagande är gratis, resekostnader ersätts

Anmälan

Anmälan görs till maria.kalingas-ruin@skl.se

Vi söker dig som är 9-20 år och har fått hjälp från en verksamhet som erbjuder tidiga
insatser. Du kan komma med någon vuxen som står dig nära, typ förälder, eller din
kontaktperson från verksamheten. Eller själv om du är tillräckligt gammal. Vi står för
resekostnader för både barn/unga och potentiell vuxen.
Om du har frågor kan du kontakta Maria Kalingas Ruin,
maria.kalingas-ruin@skl.se / 08-452 75 91

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

VÄLKOMMEN TILL EN DAG OM

Barn och ungas erfarenheter
av Första linjen
Alla som besöker Första linjen bör få en bra upplevelse och känna att de får den hjälp
och det bemötande de behöver. Därför bjuder vi in till en dag i Stockholm där barn
och unga får möjlighet att uttrycka sin åsikt. De får tillfälle att berätta om de
bemötanden som har varit bra, de som har varit mindre bra och annat som vuxna
behöver tänka på för att utveckla Första linjens verksamhet.
Dagen hålls under en väl uppstyrd dag i Stockholm, där barn och unga får tänka och
tycka, föra spännande samtal i grupp och vi har även bjudit in en panel med politiker
som de kan ställa frågor till.
Datum

15 juni 2017

Plats

Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm

Målgrupp

Barn och unga i åldrarna 9-20 år med erfarenhet av första linje verksamhet

Kostnad

Deltagande är gratis, mat ingår, resekostnader ersätts

Anmälan

Anmälan görs till maria.kalingas-ruin@skl.se

Barn och unga mellan 9-20 år som får eller har fått hjälp av en verksamhet som
erbjuder tidiga insatser, antingen tillsammans med en kontaktperson från den
verksamhet de besökt, med en föräldrar eller annan vuxen. Äldre ungdomar är även
välkomna själva. Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa står för kostnader i samband med
resa för både barn/unga och för medföljande vuxen.
Om du har frågor kan du kontakta Maria Kalingas Ruin,
maria.kalingas-ruin@skl.se / 08-452 75 91

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

