Praktiske oplysninger
Messe

Socialpsykiatrimessen

Tid

Onsdag d. 27. februar 2008, kl. 9-18

Sted

TIK Hallerne, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Formål	Let tilgængelig information om det at leve med psykisk sygdom
og dannelse af netværk
Entré	Alle er velkomne. Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding
Arrangør
Socialpsykiatrien, Høje-Taastrup Kommune
		
Yderligere
info
Kontaktpersoner:
			 Arki Hansen, arkiha@htk.dk
			 Tone Ørskog, toneoer@htk.dk
			 Karen Gjesing, karengj@htk.dk
Dem kan
du møde

Besøg messens 30 stande med repræsentanter fra bl.a.

PS Landsforening – Pårørende til Spiseforstyrrede, PsykiatriFonden/ ErhvervsPsykiatrisk Center, Den Boligsociale Fond v/
Konsulentkompagniet, Handicapidrættens Videnscenter, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund,

Invitation
Et godt liv med
psykisk sygdom
Socialpsykiatrimesse for alle

LAP (Landsforeningen af tidligere og nuværende Psykiatribrugere), ADHD-foreningen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
OCD-foreningen (Obsessive Compulsive Disorder), LAFS – Landsforeningen af Flex- og Skånejobbere, Mentor Lene Nielsen fra Randers Kommune, Flyverteamet i Hillerød, P
 sykInfo, Århus, PsykoVision, Projekt UDENFOR, Landsforeningen SIND, Tilbuds-portalen,
Netværkstedet Thorvaldsen/Radioti, Kognitiv Center København/
Fobiskolen, PsykInfo Sjælland

Socialministeriet er medsponsor for messen

Onsdag d. 27. februar 2008
Kl. 9 – 18
TIK Hallerne
2630 Taastrup

Psykiatrimesse for alle
Der er et stort behov for større viden om det at leve med psykisk
sygdom tæt inde på livet. Derfor inviterer Høje-Taastrup Kommune til
Socialpsykiatrimesse onsdag den 27. februar 2008.
Formålet er først og fremmest at udbrede kendskabet til socialpsykiatrien og skabe åbenhed og dialog om psykiske sygdomme og rehabilitering.
Alle er velkomne – både sindslidende, pårørende, professionelle, foreninger og organisationer samt alle andre i lokalområdet og Hovedstadsregionen med interesse for psykiske lidelser og de problemstillinger, der følger med.
Messen skal være med til at nedbryde fordomme og give et mere nuanceret billede af psykiske lidelser, end det vi ellers møder i pressen.
Samtidig vil vi gerne inspirere dig til at søge endnu mere viden til forståelse af sindets mangfoldige vinkler.
Med messen som startsskud vil Socialpsykiatrien åbne mulighed for
at etablere en permanent afdeling af informationscentret, PsykInfo, i
Høje-Taastrup Kommune efter samme model som andre steder i landet. PsykInfo er et tilbud, hvor mennesker med interesse og behov for
større viden om psykiatri og sindslidelse kan få information, støtte og
inspiration.
Du kan være med til at gøre en forskel ved selv at møde op på messen
eller invitere din nabo, din kollega, dine venner og dine nærmeste til en
inspirerende dag.

Det kan du opleve
For at sikre at det netop er dig, der ikke vil gå glip af Social- og Psykiatrimessen, har vi inviteret en lang række kompetente og spændende
aktører med kendskab og berøring til psykiatrien. De er alle parate til
at dele ud af deres viden og være med til at give dig en anderledes og
vedkommende oplevelse.
På messen vil der være omkring 30 stande med repræsentanter fra
blandt andet landsforeninger, patientforeninger, pårørendeforeninger,
videncentre og arbejdspladser for mennesker i skåne- og fleksjob. Den
brede opbakning skal gøre viden og information let tilgængelig og stimulere til dannelse af private og faglige netværk.
Dagen igennem vil der være foredrag, aktiviteter, musik og anden
underholdning på hallens store scene eller i caféen. Det foreløbige program ser ud som følger:
9.00:
Dørene åbnes
9.15:
Velkomst ved arrangørgruppen
9.30:
Messen åbnes af borgmester Michael Ziegler
10.00:
Rapperen Per Vers og Ole Omkvæd
13.00:	Café-workshop v/Lise Juul, Landsforeningen for
psykiatribrugere
14.00:
Rockværkstedet spiller
16.30:
Café-workshop v/Landsforeningen Bedre Psykiatri
18.00:
Messen afsluttes
På messens café - The Stanley - kan man købe kaffe, sandwiches,
sodavand m.m. Samtidig har gæsterne mulighed for at udveksle
erfaringer, viden eller måske udvide eget netværk. Netop din tilstedeværelse kan blive en vigtig del af det netværk, som er så vigtigt for
mennesker, der på den ene eller den anden måde har psykiske lidelser
inde på livet.
Endelig vil Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune være bredt
repræsenteret for at vise, hvad de har at byde på.

