Inbjudan till dig som är intresserad av att uppdatera dig kring
beroende av olika substanser.

Unga och drogtrender
7 oktober 08.15-15.30
Dalheimers Hus Göteborg
Antalet alkoholkonsumenter i främst årskurs 9
har stadigt gått ner de senaste decenniet och vi
har europeiskt sett låga siffror gällande
narkotikaanvändning. Är detta en kortvarig trend
eller en ny långsiktig verklighet? Hur har
ungdomsdrogerna sett ut genom tiderna och vad
är framtidens droger. Eller har drogerna spelats
ut sin roll och ersatts av andra beteenden? Det är
några av de frågor vi vill ta upp under dagen.
Välkommen till en heldag med intressanta
föreläsningar och diskussioner.

Moderator: Robert Kaskas

Mer info och program

Onsdagen den 7 oktober Kl. 08.15–15.30
Konferenslokal: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg.
Program
08.15-08.45

Registrering och fika med fralla.

08.45-09.00

Välkomna och inledning.
Arrangörsgruppen och moderatorn.

09.00-10.00

Ungdomars livsvillkor i staden
Ungdomar som samhällsgrupp och deras skilda förutsättningar i staden.
Majsa Allelin, Doktorand Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

10.00-10.30

Bensträckare och fruktstund.

10.30-11.30

Unga och alkohol, trender genom tiderna och hur kommer framtiden se ut?
Johan Svensson, CAN

11.30-12.45

Lunch på egen hand

12.45-13.45

Unga och cannabis, trender genom tiderna och hur kommer framtiden
se ut? Johan Svensson, CAN

13.45-14.15

Fikapaus

14.15-15.15

Unga och nätdroger
Karin Breding, Kriminalinspektör, Polismyndigheten i Västra Götaland

15.15-15.30

Avslutning

Anmäl dig senast den 28 sept via länken nedan (ej via e-post):

Klicka här för att anmäla dig!
Eller klistra/skriv in detta http://goo.gl/forms/pNFdXN53eV i din webbläsare.
Uppge namn, adress, e-post, arbetsplats samt faktureringsadress.
Deltagaravgift för konferensen är 300 kronor.
Vi skickar gärna fakturan via E-post av miljöskäl så uppge gärna specifik
fakturaepostadress om sådan finnes.
Har du frågor gällande anmälan/faktura besvaras dessa via mail:
anders@lansnykterhetsforbundet.nu
För ytterligare information kring programmet eller övriga frågor, kontakta:
Robert Kaskas: mobil 0706-59 26 08
E-post: robert@lansnykterhetsforbundet.nu
Göran Bengtsson: mobil: 0739-01 41 89
E-post: goran.bengtsson@helamanniskan.se
Antalet platser är begränsade – boka din plats redan idag!
Anmälan är bindande.
Får du förhinder går det bra att någon annan deltar i ditt ställe.
Vi bjuder på fika, lunchen sker på egen hand och bekostnad.

