Inbjudan till seminarium
Torsdag den 22 januari 2015 klockan 17:30 – 20:00
HSO:s sammanträdeslokaler, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Fika och smörgås serveras mellan 17:30 – 18:00
Brottsofferjouren i Västerort, HSO Stockholm Stad och Attention
Stockholm bjuder in till ett seminarium om funktionsnedsättning,
brott och bemötande. Möt Madelein Larsson Wollnick och Diana
Lorenz.
Madelein Larsson Wollnick är författare till boken ”Samma
djävla ångest” där hon beskriver ett liv med misshandel, ångest och
droger. Hennes historia är en berättelse om hur man kan vända
hopplöshet till styrka. Madelein är även verksam som
Attitydambassadör inom Hjärnkraft.
Diana Lorenz är författare till böckerna "Ungdomar med Aspergers
syndrom - att mötas i samtal" och "Stress och psykisk ohälsa hos
unga med autism och Aspergers syndrom". Diana är socionom och
utbildad psykolog och verksam som kurator på neurologkliniken,
Karolinska Universitetssjukhus.
Seminariet är kostnadsfritt. Sprid gärna informationen.
Praktisk information
Tid: torsdagen den 22 januari klockan 17:30 – 20:00, fika mellan 17:3018:00, seminariet börjar 18:00
Var: HSO:s sammanträdeslokaler, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Kostnad: Ingen kostnad för seminariet. Kaffe, te och smörgås ingår.
Särskilda behov: Ange vid anmälan om du har några speciella
behov. Teckentolk bokas av deltagare själva. Undvik parfym och starka
dofter på grund av allergi. Nötförbud i lokalen. Mobiltelefonen ska vara
avstängd under seminariet.
Anmälan: Anmäl dig till Brottsofferjouren Västerort, E-post:
info@vasterort.boj.se senast den 15 januari 2015. Anmälan ska innehålla:

namn, organisation, e-post om sådan finns och om du har några särskilda
behov. Först till kvarn gäller! Ofullständig ansökan tas inte emot.
Information: Har du frågor om seminariets innehåll eller vill lämna
återbud kontakta Jennie Ström eller Annika af Sandeberg på
Brottsofferjouren i Västerort på telefon 08-89 70 00.

PROGRAM
17:30

Fika

18:00

Inledning, hur trygga och
brottsutsatta är personer med
funktionsnedsättning?
Lena Huss, ordförande HSO i Stockholm Stad och
Wanda Scherdin HSO

18:15

Samma djävla ångest
Madelein Larsson Wollnick, Attitydambassadör och
författare till boken Samma djävla ångest

19:00

Paus

19:15

Att förstå och ta sig förbi osynliga hinder
Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog och
författare

20:00

Avslutning
Varmt välkommen!

