Samordningsförbunden i Östergötland bjuder in till

Välfärd direkt!

14 februari 2019 i Missionskyrkan Linköping
Klockan 9.30-15.30

Med välfärdsmässan 2019 vill samordningsförbunden i Östergötland,
tillsammans med Helix och Institutionen för datavetenskap, skapa en
mötesplats för välfärdsfrågor. Med över 40 utställare får du en unik chans till
överblick och nya kontakter. Inspireras av årets talare Lasse Brandman och
Pär Johansson från Glada Hudik teatern som genom sina gripande berättelser
visar att det mesta är möjligt och att livet blir som bäst när vi skapar
tillsammans. Nytt för 2019 är vårt samarbete med universitet.
Här får du chansen att möta forskare och innovatörer och tillsammans
diskutera framtidens lösningar i vår framtidsverkstad.

Lasse Gustavsson

Det är inte alltid man kan välja yttre omständigheter, men du kan alltid välja
förhållningssätt till det som sker. Din attityd inte bara klär dig utan kan också
genera energi. Lasse vet. Efter en arbetsolycka i början på 80-talet kunde han, med
viljekraft och god kollegialitet, kämpa sig tillbaka till utryckningstjänst på brandkåren
igen. Låt dig inspireras av Lasses unika perspektiv, värme och humor!

Pär Johansson

Pär startade Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och
normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Han visar i sitt arbete på hur
man kan bryta barriärer mellan människor och få rädsla och fördomar att övergå
i vänskap och förståelse. Kom och lyssna på vad som kan ske om man tänjer på
gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

Framtidsverkstad!

I samarbete med Helix och Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet,
välkomnar vi dig till framtidsverkstaden. Här kan du tillsammans med forskare och
innovatörer hitta nya lösningar, tänka fritt och utmana nuet på ett inspirerande
sätt. Din röst och erfarenhet är viktig i utvecklingen av framtidens välfärdstjänster.
Välkommen.

Besökare är
välkomna att delta i
samtliga aktiviteter
utan kostnad

Vem få ställa ut? Alla aktörer inom välfärden som
på ett eller annat sätt arbetar med människor som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara
insatser i ordinarie verksamhet, företag, projekt,
förstudier, försöksverksamheter eller liknande.

Vill du ställa ut?
Kontakta
Stina Johansson senast 14 januari
Tel: 0709818300
Mail: Stina.A.Johansson@linkoping.se

Hur fungerar det? Varje utställare blir tilldelad ett
bord och golvyta tillräckligt stor för att kunna sätta
upp rollups eller liknande. Det är kostnadsfritt
att ställa ut. Mässan kommer att vara öppen för
utställare mellan kl. 08.00 och 15.30.

Mer information:
www.samordning.org

