Inbjudan att presentera verksamhet vid
Psykisk Hälsa Trelleborg 2018

Helande Tassar

Hej,
Liksom 2016 och 2017 anordnar RSMH Trelleborg Psykisk Hälsa Trelleborg, ett 2-veckors
evenemang med en rad olika aktiviteter kopplade till psykisk hälsa. I år finns det flera
programpunkter med kulturella inslag eftersom ett återkommande tema är ”Kultur,
delaktighet och hälsa”. Ett av målen med evenemanget är uppmärksamhet för, samt förbättra,
livskvalité och delaktighet i samhället för alla personer i samhället. Förra året hade vi 1300
besökare och vi hoppas på ännu fler i år!
Söndag 14 och söndag 21 oktober mellan 11.00-14.00 blir det Föreningarnasdag där
föreningar, verksamheter, projekt mm har möjlighet att presentera sig med bokbord. Det är
ett utmärkt tillfälle att visa upp den egna verksamheten samt att knyta (nya) kontakter. Under
hela evenemangets tid finns det Informationstorg med broschyrer och information om olika
föreningar, verksamheter och insatser.

Simon Böös

Om ni har idéer kring samarbetsformer/aktiviteter, önskar ha informationsmaterial på plats
och/eller ett utställningsbord till ett eller båda söndagarna hör gärna av er till Loes
Vollenbroek via nedanstående uppgifter. Om ni kommer på en eller båda söndagarna kommer
ni att vara med på hemsidan som ”medverkande”, i så fall skriv en liten text och skicka logga
så att ni kan synas på hemsidan.
Programmet och broschyr kommer att skickas ut när alla programpunkter är bekräftade. Mer
information kommer även att vara tillgänglig på www.rsmhtrelleborg.se under ”PHTBG”.
Några praktiska detaljer hittar ni nedan.

Suziopaten

Ni är välkomna att representera er verksamhet under evenemangets öppettider
(möjlighet till eget/delat bokbord endast söndagar)
Ni och era medlemmar är mycket välkomna att besöka Psykisk Hälsa Trelleborg och delta i
aktiviteterna!
Med vänliga hälsningar,
Loes Vollenbroek
Samordnare Psykisk Hälsa Trelleborg
Praktisk information
Datum: Måndag 8 oktober till och med söndag 21 oktober 2018
Öppettider: vardagar 11.30-19.00, lördag och söndag 11.00-14.00
Programpunkter: informationstorg och utställning öppet under öppettider.
Dialog/workshop vardagar 15.00-16.00, föreläsning/underhållning vardagar 17.30-18.30.
Föreningsdag söndag 11.00-14.00
Plats: Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, 231 64 Trelleborg
Kontakt: Samordnare Loes Vollenbroek på uppdrag av RSMH Trelleborg
Epost: psykiskhalsatrelleborg@gmail.com
Telefon: 079 339 20 42
Hemsida: www.rsmhtrelleborg.se
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