Mathilda Wrede seminariet 14.3.2011

Brukarmedverkan – mycket tal men lite vägkost?
Brukarperspektiv och brukarmedverkan är teman som vi upplever som viktiga i välfärdsarbete. Ofta upplevs de ändå
som vackra ord utan innehåll. I årets seminarium tar vi tag i temat från en praktisk synvinkel. Vi vill granska hur vi
samarbetar med brukare, vilka erfarenheterna är inom olika områden och sektorer och på olika nivåer (brukarmedverkan
trappor). Vi har samlat en grupp av experter som har konkreta erfarenheter både från planering, utbildning och
rehabiliteringsprocesser. Seminariet ger möjlighet att tillsammans fundera hur vi kan befrämja att brukarmedverkan
faktiskt kan ha en inverkan på utvecklingen av vårt arbete, att det arbete vi gör får en ny växel, att vi får ny insikt. Det här
gör vi så att många olika stämmor och sektorer får höras, både forskares, praktikers, den tredje sektorn, brukare och
anhöriga.
Plats: FSKC, Café Sosve

Tavastvägen 13 A, 00530 Helsingfors

Videokonferens från

Närpes: Psykiatriska pkl. Kyrkvägen 4
Vasa: Tritonia, Universitetsstranden 7, K319

Program:
9:30-10:00

Kaffe

10:00

Inledning till dagens tema – brukarmedverkans trappor
och dimensioner
Ilse Julkunen, Mathilda Wrede-institutet

10:15

Det sociala arbetet som brobyggare – om brukarmedverkan
inom utbildning, kunskap- och samhällsutveckling
Verner Denvall, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
Diskussion

11:15

Hur utvecklar man välfärdsarbete med hjälp av brukare inom
den tredje sektorn?
Leif Berg, Sauli Suominen och Gun Eklund,	
  	
  
Anhörigas stöd för mentalvården, Nylands region r.f.
Diskussion

12:15-13:00

Lunch

13:00

Miten jostain päihdeongelmaisesta olisi käyttäjälähtöiseen
kehittämiseen? - kansalaiset palvelunkehittäjinä
Minna Mattila-Aalto, FASPER-hanke
Diskussion

14:00

Erfarenhetsexperter inom rehabiliterande dagverksamhet –
Ett planeringsperspektiv
Marika Johansson och Pia Takayama
Elämä haltuun - Greppa livet projektet
Diskussion

15:30

Avslutande diskussion

Anmäl dig till seminariet via länken: www.fskc.fi : http://www.webropol.com/P.aspx?id=516702&cid=94672971
I anmälningsblanketten kruxar man i deltagarorten. Sista anmälningsdagen är 10.03.2011.
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