VELKOMMEN TIL TILBAKEFØRINGSKONFERANSEN 2017

PENGA OG a4-LIVET
Hverdagsøkonomi
og gjeldsarbeid som
grunnlag for et vanlig liv
Oslo, 21. november 2017
09:30-15:30

HVA: Røde Kors Nettverk etter
soning inviterer til konferanse
om sammenhengene mellom
kriminalitet, rus, psykisk helse og gjeldsproblemer. Temaet
blir belyst av mange spennende
personer, fra ulike vinkler, og vil
særlig fokusere på muligheter
for bedring.

HVOR: Hausmannsgate 7 i Oslo,
i Røde Kors’ hovedkonferansesal
Henry Dunant
09:10-09:30: Kaffe og registrering
09:30-15:30: Foredrag, samtaler
og lunsj (ca. 11.30)

PRIS: Kr 690,-. Inkluderer lunsj,
kaffe med noe til og oppdatert
versjon av opplæringsmaterialet
Gjeldsarbeid (bok, brosjyrer,
film) som gjennom tekst, bilder
og illustrasjoner gir konkrete tips
og forståelige forklaringer til
personer med gjeldsproblemer
og deres hjelpere.

Disse menneskene vil du møte:
Konferansier

Gjeldsrådgivning lønner seg
MICHAEL ANDREASSEN
Programleder

Dagen ledes av Michael Andreassen, mannen som kollapset
i P4s radiostudio rett før direktesending. For to år siden
sto han åpent frem i mediene
og fortalte om sin alkoholavhengighet. Mindre kjent er det at også for ham var
økonomiopprydning avgjørende for å komme tilbake
til livet og på radio. Her møter vi både en dypt personlig og profesjonell Andreassen.

Gjeldsrådgivning: Kriminalitetsforebyggende og sensitivt
ANETTE OLESEN
Forsker
Doktorgraden hennes tok
henne blant annet med på en
vill biltur sammen med en
narkoselger iført skuddsikker
vest. Nå kommer Skandinavias
eneste ekspertforsker på sammenhengen mellom gjeld og kriminalitet tilbake til
oss for å legge frem rykende fersk forskning om den
frivillige sektors gjeldsrådgivning både i Norge og
Danmark.

Pengene eller livet
ARMAN VESTAD
Prosjektleder NAV
Han leverte våpen til Orderud-drapene, var yrkeskriminell og tok overdose sju dager
på rad. Nå tar han oss med inn
på den altfor lange festen. Mye
av drivkraften til uføret var den
følelsen penger ga ham. Dette ga også en tung, men
nødvendig opprydningsjobb – som holdt på å gå galt.
I dag er han nybakt pappa og prosjektleder i NAV.
Hvordan var denne endringen mulig?

Medisin mot postkasseskrekk
TROND HENRIKSEN
Han ble stemplet som ”Norges farligste mann” i
pressen og fikk masse oppmerksomhet da han ga ut
boka ”Ingen murer er for høye” for et drøyt år siden.
Men selv i dag sliter Henriksen veldig med å forholde seg til postkassa si.

ARNE HOLTE
Professor
Gjeldsrådgivning kan forebygge psykiske lidelser og er
samfunnsøkonomisk lønnsomt, slår professor, forsker
og tidligere direktør i folkehelseinstituttet fast. Arne Holte er
ikke redd for en viktig debatt og er sitert over 2000
ganger.

Gjeldsarbeid som mulighet
GURO SOLLIEN ERIKSRUD
Prosjektleder Røde Kors NES
Eriksrud står bak Nettverk etter sonings satsing på økonomirådgivning. Siden lanseringen av opplæringsmaterialet
Gjeldsarbeid for et år siden,
har hun holdt en rekke kurs,
foredrag og møter i fengsler rundt om i landet, og
skal tale under TEDx Trondheim i oktober. Nå overlater hun hjertebarnet sitt til andre.

Økonomisk sjelesørger
ANDERS NORMAN HARBOE
FENGSELSPREST
Rollen til fengselspresten ved
Ullersmo rommer mye. Men at
økonomiske bekymringer er så
dominerende også her, overrasket arrangøren. Det ville vi
gjerne høre mer om!

Brevbunken og selvmordsforsøket
ODDVAR VIGNES
Agronom
Det er knyttet mye skam til
gjeldsproblemer, men Vignes
inviterte Stavanger Aftenblad
til fest da han var ferdig med
gjeldsordningen sin. Enda mer
kjent er fra dokumentaren om
hans selvmordsforsøk i ”Vårt lille land” på TV2. For
oss serverer han både humor og alvor.

Gjeldskamp innenfor murene
ARE OG KRISTOFFER HØIDAL
LEDERE I HALDEN FENGSEL
Far og sønn Høidal, ledere ved Halden fengsel og
rusmestringsenheten i Trøgstad fengsel, reflekterer
rundt fokus på innsattes økonomi gjennom to generasjoner i kriminalomsorgen, og tilhørende muligheter ved alt fra små avdelinger til store høysikkerhetsfengsler.

OM ARRANGØREN: Nettverk etter soning har snart 14 års erfaring med straffedømte under
og etter soning. For svært mange i denne gruppa er gjeldsproblemer en snubletråd som venter
den dagen de løslates.
Formidlingsprosjektet ”Gjeldsarbeid i fengsel”
presenteres med støtte fra

KLIKK HER FOR PÅMELDING
KR 690,- PR DELTAKER –BEGRENSET ANTALL PLASSER

