MANDEKONFERENCE
Aktiviteter for mænd i
udsatte boligområder

Mange boligsociale aktiviteter har fokus på kvinder,
mens der ikke er ret mange indsatser for mænd i de
udsatte boligområder. For at inspirere til flere indsatser for mænd, afholder CFBU d. 5. December en konference med fokus på mænd som målgruppe (og ja,
kvinder er meget velkomne).
Konferencen åbnes af Svend Aage Madsen, Chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for ”Forum for
Mænds Sundhed”, der vil fortælle om mænd i udsatte
boligområder. Herefter vil der blive præsenteret resultater fra CFBU’s nye evaluering af den boligsociale fædreindsats ”Baba” og folkene bag projektet vil
forklare mere om fremgangsmåden. Det efterfølges
af oplæg om ”mænds mødesteder” – både med internationale erfaringer og et konkret eksempel fra
boligområdet Herredsvang . Så kommer et oplæg om
holdsport for mænd, og dagen afsluttes med en kort
opsamling.

Se program på næste side >>

MÅLGRUPPE
Konferencen henvender sig til boligsociale projektledere og medarbejdere, som ønsker inspiration til
at arbejde med mænd som målgruppe for de boligsociale aktiviteter. Kommunale medarbejdere og
andre, der kunne have interesse for emnet er også
meget velkomne.
TID OG STED
Tirsdag den 5. december 2017 kl. 10-15.45
Kulturhuset Islands Brygge, Salen
Islands Brygge 18, 2300 København S
TILMELDING
Du tilmelder dig HER. Tilmelding skal ske senest 30.
november 2017. Husk at angive navn, e-mail og organisation, når du tilmelder dig.
SPØRGSMÅL
Spørgsmål vedrørende konferencen rettes til Sidsel
Vinther Breau (sbr@cfbu.dk)

M A N D E KO N F E R E N C E 

PROGRAM
9.30-10.00:

Ankomst og kaffe

10.00-10.15:

CFBU byder velkommen

10.15-11.00:

Om målgruppen
• Svend Aage Madsen, Chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for
Mænds Sundhed fortæller om mænd i udsatte boligområder

11.00-11.15:

Pause

11.15-12.15:

Fædreindsatser
• Sidsel Breau og Søren Brink Larsen fra CFBU fortæller om boligsociale fædreindsatser og præsenterer en dugfrisk evaluering af fædreindsatsen Baba
• Asim Latif, Teamchef i Baba, fortæller sammen med en baba-frivillig om Baba

12.15-13.15:

Frokost

13.15-14.15:

Mænds mødesteder
• Mie Møller Nielsen fra Forum for mænds sundhed fortæller om Mænds Mødesteder
• Thomas Waagø Holleufer, tidligere tovholder for Mænds Mødesteder i Herredsvang
og Trige fortæller, sammen med en bruger af Mænds Mødesteder, om erfaringer med
at implementere Mænds Mødesteder i boligsocialt regi

14.15-14.30:

Pause

14.30-15.00:

Inspirationsoplæg
• Thomas Hye-Knudsen, Stifter af ”Ombold”, fortæller om gadefodbold for socialt
udsatte mennesker.

15.00-15.15:

Opsamling på dagen og tak for i dag 		
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