Praktisk informasjon
Helseetaten og Pro Sentret i Oslo kommune har fått i oppdrag
fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester å utarbeide
et opplæringsprogram om temaet ungdom som bytter eller
selger seksuelle tjenester. Opplæringen retter seg mot ansatte i
bydeler og etater som arbeider med ungdom.
Det inviteres til å delta på en av opplæringsdagene:
Tidspunkt
24. eller 25. mai 2012
Kl. 08.30 – 15.00
Sted
Sogn Arena – 1. etasje, møterom Arena
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo
Pris
Gratis
Arrangør:
Helseetaten i samarbeid med Pro Sentret
Påmelding til
Helseetatens nettside
http://hel.oslo.kommune.no - Kurs og arrangementer
Direkte til elektronisk påmelding
Påmeldingsfrist
02.05.12

Invitasjon til opplæringsdager
24. eller 25. mai 2012
Arbeid med:

Ungdom som bytter eller selger
seksuelle tjenester
-overgrep, prostitusjon, utprøving eller
overlevelse?
Pro Sentret og Helseetaten

Opplæringsprogram – Arbeid med ungdom
som bytter eller selger seksuelle tjenester
Kl. 12.15 – 13.30: Erfaring fra praktisk arbeid
Kl. 08.30 – 08.45: Velkommen

Kl. 0845 – 09.45: Hva vet vi om ungdom i Norge som bytter eller
selger seksuelle tjenester?
Innleder: Ulla Bjørndahl er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og
jobber som fagkonsulent ved avdeling for kompetanse og utvikling på
Pro Sentret. Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og
menn med prostitusjonserfaring og et nasjonalt kompetansesenter for
prostitusjon. Ulla har jobbet på Pro Sentret siden 2007 og har tidligere
blant annet jobbet på Reform- ressurssenter for menn og
Politihøgskolen.

Innleder: Anne Grytbakk er utdannet barnevernpedagog med mastergrad
i sosialt arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid med ungdom i utsatte
situasjoner som har behov for ulik bistand. Grytbakk er fagansvarlig for
tiltaket UngPro, Kirkens bymisjon i Trondheim, med fokus på
forebygging, oppfølging og utvikling av kompetanse i forhold til
ungdom som selger eller bytter sex eller som er utsatt for andre
seksuelle krenkelser.

Kl. 13.45 – 14.45: Gruppearbeid / erfaringsutveksling

Kl. 14.45 – 15.00: Plenumssamling

Kl. 10.00 - 11.30: Alliansebygging og kontaktetablering med unge i
utsatte situasjoner og deres familier
Innleder: Ane H. Simonsen, spesialrådgiver ved RVTS. Psykolog ved
UIO 1992 og psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Hun har bred erfaring fra arbeid med ungdom med atferdsvansker, både
fra barnevern, psykisk helsevern for barn og unge, og fra Alternativ til
volds ungdomsprosjekt.

Eventuelle spørsmål om kursinnholdet kan rettes til
Liv Jensen e post:
liv.jensen@hel.oslo.kommune.no mobil 95266666

Vennlig hilsen Helseetaten og Pro Sentret
Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj

