Å synge i kor eller å spille sjakk er først og fremst
lærerikt og morsomt, men også bra for helsa!
Med dette som utgangspunkt inviterer Frivillighet Norge og Helse- og
omsorgsdepartementet til

Planen er å arrangere to møteplasser årlig med ulike tema innen folkehelse.
Deltakelse i foreningsliv er folkehelsefremmende. På møteplass for folkehelse
vil vi fokusere på:
• hvilke helsefremmende effekter organisasjonene har
• hvordan organisasjonene kan samarbeide med hverandre og det
offentlige for å hente ut hele potensialet av de helsefremmende effektene
Vi lever lenger og ønsker aktive og meningsfulle liv. Samtidig er livsstilsykdommer et økende samfunnsproblem. Folkehelse handler ikke bare om å være
i fysisk form. Også deltakelse i sosialt fellesskap, som gir trivsel, livskvalitet,
mestring, mening og læring er viktig for folkehelsen.
Møteplass 2014 vil fokusere på forebygging av ensomhet. Hele 21% av den
norske befolkningen føler seg ensomme og andelen er høyere blant eldre
(32%, over 80 år) og ungdom (23%, 18-29 år). Dette på tross av at vi aldri før
har hatt så mye kommunikasjon og så store sosiale nettverk som nå. Folk ”liker”
hverandre og har hundrevis av ”venner” på Facebook. Likevel tar 530 personer
selvmord årlig. Alle kan kjenne seg igjen i ensomheten, men de færreste vil
vedkjenne seg eller snakke om det.

Invitasjon

Møteplass for folkehelse 18. august 2014

Hva hjelper det
at 400 ”liker”
meg når ingen…
...spør
hvordan jeg
har det

...spør om
jeg vil leke
...kommer
til middag

Frivilligheten er åpen for alle, men sosioøkonomiske forhold hindrer mange i å delta.
Rekruttering skjer ofte via venner. De som mangler nettverk faller utenfor også her.
Et inkluderende lokalsamfunn hvor alle blir verdsatt og får muligheten til å spille en rolle i det
sosiale, kulturelle og økonomiske liv gir god helse og forebygger ensomhet. Hvordan kan din
organisasjon være med å skape et slikt samfunn?
Til inspirasjon på konferansen vil Helse- og omsorgsdepartementet holde innlegg.
Norges Musikkorpsforbund, Røde Kors, Norges Blindeforbund, Den Norske Turistforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Bydel Bjerke vil dele sine suksesshistorier samt tips til gode partnerskap og inkludering.

Tid:
18. august kl. 12.00-16.00
Sted:
Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, Oslo

Livskvalit
et

Hvem:
- frivillige organisasjoner
- kommuner
- frivillighetssentraler

Triv
sel
et
Tilhørigh

Læring

NÆRMILJØ

Påmeldingsfrist: 01.07.2014

Klikk på lenken under for å melde deg
på konferansen:
https://response.questback.com/frivillighetnorge/moteplassfolkehelse/

Frivillighet Norge
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postboks 6832 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 21 56 76 50
E-post: post@frivillighetnorge.no

Frivillige organisasjoner

Kommune

Program for møteplass for folkehelse 2014

1130-1200
1200-1210

1210-1220
1220-1230
1230-1240
1240-1250
1250-1350

1350-1325
1425-1445
1445-1550
1550-1600

Innsjekk
Registrering
Åpning
Musikk v/Igor Dunderovic
Velkommen og program for dagen
v/konferansier Asta Busingye Lydersen
Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet
Bedre samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten
Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge
Frivillige organisasjoners rolle i folkehelsearbeidet
Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors
Hvordan forebygge ensomhet og skape økt livskvalitet?
Pause
Del 1: Inspirasjon
Panelintervju fra scenen
-‐ Lisbeth Rugtvedt
generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
-‐ Gunnar Haugsveen
generalsekretær, Norges Blindeforbund
-‐ Lise Corwin
politisk rådgiver/folkehelsesjef, Den Norske Turistforening
-‐ Lars Eivind Bjørnstad
prosjektleder, Bydel Bjerke
-‐ Håkon Mongstad
kommunikasjonssjef, Norges Musikkorpsforbund
Speed-date mellom deltakerne: nye bekjentskaper – nye ideer
v/Stian Slotterøy Johnsen, ass. generalsekretær i Frivillighet Norge
Pause med mat
Del 2: Idémarked
Idemyldring i grupper
Avslutning
Avrundende kommentar
v/Birgitte Brekke og Helse- og omsorgsdepartementet

