
– FRAMTIDENS SOCIALA TJÄNSTER
DATUM 17 - 19 juni 2022

Oceanhamnen
Prismahuset

16:00 - 17:00

PLATS

TID

INHABITHON

Invånare <3 Hackathon = Inhabithon. Under en helg  
träffas invånare, eldsjälar och tjänstepersoner för att 
ta fram innovativa lösningar på tre stora samhälls-
utmaningar. Var med och bidra med kunskap och  
erfarenheter för att utveckla stadens sociala tjänster!

- FÖR SOCIALT ARBETE

- FRAMTIDENS FÖRENINGSLIV

SKAPARVERKSTAD

FÖRENINGSKONFERENSEN

Här får frivilligorganisationer och verksamheter i 
staden, som vänder sig till socialt utsatta grupper, 
visa upp kreativt skapande och outnyttjad kompetens 
hos målgrupper med bland annat missbruk och/eller 
psykisk ohälsa.

Det starka civilsamhället har historiskt varit en svensk 
superkraft. Men vad händer med föreningarna och 
folkrörelserna i individualismens tidevarv? Hur bygger vi 
framtidens starka, modiga och innovativa civilsamhälle? 
Gör dig redo att utmanas, inspireras och överraskas!

DATUM

DATUM

30 maj - 3 juli 2022

14 juni 2022

Oceangatan 2

Drottninghög
Tryckeriet

17:00 - 21:00

PLATS

PLATS

TID

TID

- EN OAS MITT I STADSMÄSSAN
NATURNÄRA I SLOTTSHAGEN

I domen kan du komma för att ta det lugnt, ta del av 
olika utställningar, träffa och samtala med människor 
eller bara vara. Vi kommer ha aktiviteter både för  
yngre, vuxna och äldre – och allt är gratis! 
Kom och var med! 

DATUM 30 maj - 3 juli 2022

Slottshagen

09:00 - 19:00

PLATS

TID

10:00 - 15:00



– EN HJÄLPANDE HAND
DATUM

13:00 - 19:00

PLATS

TID

GE NÅGON

Visste du att man mår bättre och får en bättre livs-
kvalitet om man hjälper någon annan? Kom och möt 
ideella organisationer som ger en hjälpande hand till 
stadens invånare och få reda på vad de gör. Kanske 
finns det något som du skulle vilja engagera dig i.

- I BEMÖTANDE AV PSYKISK OHÄLSA (MHFA)

- VÄGEN FRÅN MISSBRUK TILL ARBETE

- VÄGEN FRÅN MISSBRUK TILL ARBETE

SNABBKURS

JOBB FÖRST

WALK & TALK

Gå en snabbkurs i psykisk hälsa, där du bland annat  
att få ta del av skyddsfaktorer för psykisk hälsa,  
riskfaktorer, risksituationer och varningssignaler för  
psykisk ohälsa. Du kommer även få med dig verktyg  
för att möta personer du är orolig för och som  
kanske mår dåligt.

Vi söker dig som genom ditt företag eller förening som 
är i behov av arbetskraft och samtidigt vill göra en 
social insats. Vi vill lyssna in vad du som arbetsgivare 
behöver för stöd för att vara med och stötta individer 
mot självständighet.

Vad behöver staden erbjuda för att skapa motivation 
och stöd för att individer ska ta steget mot nykterhet 
och självständig försörjning? Gå en promenad med 
personer med egen brukarerfarenhet, se staden ur  
ett annat perspektiv.

DATUM

DATUM

DATUM

9 juni - 23 juni 2022

30 juni 2022

30 maj - 1 juli 2022

Slottshagen

Slottshagen

Oceanhamnen
Slottshagen

Olika tider
Se expowebben!

09:00 - 19:00

PLATS

PLATS

PLATS

TID

TID

TID

Slottshagen

15 juni 2022

Se expowebben!



– OMTÄNKSAM HELSINGBORGARE
DATUM

09:30 - 18:00

PLATS

TID

BLI EN

Kom och lär dig mer om ofrivillig ensamhet. Lyssna 
på berättelser om ensamhet från de som verkligen vet 
hur det är. Ta del av en kort utbildning på egen hand 
som ger dig tips för hur du med enkla medel ska kun-
na bidra till en mer omtänksam stad i din vardag.

- PSYKISK OHÄLSA OCH SJÄLVMORD

- BJUDER PÅ SKRATT!

- HUR KAN VI FÖREBYGGA DET?

BERÄTTELSER OM

SENILTEATERN

VÅLD I NÄRA RELATION

Vänskapsbänkarna sätter ljus på psykisk ohälsa. 
Åtta av Helsingborgs bänkar har målats om till gult, 
som en symbol för psykisk ohälsa och ett mer öp-
pet samhälle.Till Vänskapsbänkarna finns sex lokala 
ambassadörer som delar med sig av sina personliga 
erfarenheter.

Senilteatern vill bjuda på skratt och glädje under sina  
föreställningar. Det turnerande teatersällskapet består 
av ett gäng glada pensionärsdamer. Kanske det enda i 
Sverige med en medelålder på dryga 75 år?

Kom och lyssna på en paneldebatt som tar upp om, 
och i så fall hur socialtjänsten kan förebygga våld 
i nära relation. Vad säger praktiken och vad säger 
forskningen? Hur kan de två fälten arbeta ihop för att 
få till ett effektivt förebyggande arbete?

DATUM

DATUM

DATUM

30 maj - 3 juli 2022

28 juni 2022

21 juni 2022

Slottshagen

Slottshagen

Slottshagen

13:45 - 14:45

09:00 - 19:00

PLATS

PLATS

PLATS

TID

TID

TID

Slottshagen

13 - 19 juni 2022

10:30 - 12:00



– ATT MÄTA OCH FÖRSTÅ DISKRIMINERING

DATUM

10:45 -  11:15

PLATS

TID

NYA SÄTT 

Diskriminering är ett komplext samhällsproblem 
som skapar ojämlikhet och ohälsa. Kan en djupare 
förståelse vara en del av lösningen? Berättelser och 
upplevelser - varm data - är ett utvecklingsområde 
som kan bidra till bättre underlag. Hör Elin Turesson 
och Tomellen Boije berätta i ett H22 talk. 
Kräver platsbokning!

- EN MÖTESPLATS FÖR SAMHÄLLSDISKUSSIONER
H22 ARENA

Upptäck H22 Arena – en vibrerande mötesplats där 
förändring sker i realtid. Där erfarenhet, kompetens 
och vilja att förändra genomsyrar folkvimlet. 
Tillsammans skapar vi Sveriges mest kraftfulla arena 
för samtalet om hur vi skapar framtidens hållbara 
och omtänksamma städer!

DATUM 13 - 16 juni 2022

Cityområdet

09:00 - 20:00

PLATS

TID

Drottninghög

9 juni 2022


