Invitasjon til nettverkssamling Alor Sunnmøre
Arbeidsliv, rusmidler og spill
Quality Hotel Waterfront Ålesund - 09.nov 2021 kl. 08.45 - 15.15
Program:
08.30

Morgenkaffe/te - registrering

08.45

Velkommen – innledning
v/ Paul Gabor, rådgiver KoRus

09.00

En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk også i arbeidslivet
v/ Trygve Myhren, seniorrådgiver Akan kompetansesenter

09.30

Pause

09.45

Vi ser tilbake et par år - hvordan har vi jobbet og hva har vi lært?
Erfaringer fra offentlige og private bedrifter.
v/ bedrifter i Møre og Romsdal

10.45

Pause

11.00

Historier fra virkeligheten
v/ John Sandøy, Molde

11.30

Lunsj

12.20

Utviklingstrekk i spillverdenen
v/Kristian Vike, Spillavhengighet Norge

12.40

Gjeldsrådgivning
v/ NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

13.00

Erfaringsdeling i grupper m/innlagt pause

14.30

Siste nytt; Ålesund/Molde behandlingssenter og Akan kompetansesenter

15.00

Oppsummering og avslutning

15.15

Slutt

Påmelding innen 28.okt. 2021: Klikk her

alor nettverk og målgruppe
alor nettverket i Møre og Romsdal organiseres og tilrettelegges av
Kompetansesenter rus Midt-Norge, Ålesund behandlingssenter og Molde
behandlingssenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland Asenter/KoRus Stavanger.
alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt
engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante
for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte
problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted
hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta.
Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger
tilknyttet rusmiddelbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMSpersonell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i
personalavdelinger / HR eller andre som har erfaring fra arbeidsliv og rusmiddelbruk.

Kursavgift: Kr. 800.- pr.pers. inkl. lunsj
Avmelding: før 4.nov 2021 betales ingen avgift, etter 4.nov betales full avgift.
Forbehold om endringer i programmet.

Les mer om alor nettverk i Norge på alor.no

Kontaktpersoner:

Paul Gabor, rådgiver - paul.gabor@stolav.no, Mob: 91159442
Rune Akerø Svenslid, rådgiver – rune.svenslid@stolav.no, Mob: 92245700

