Gratis Webinar på International Men's Day
Tema: Mænd og COVID‐19
Torsdag d. 19.november 2020 kl. 9.30‐11.00
I anledning af Men’s Day inviterer vi alle med interesse for mænds sundhed til Webinar. Vi har valgt at sætte fokus på
mænd og Corona, og hvordan Corona påvirker mænds sundhed og arbejdet med den.

Program for dagen:


Velkomst og introduktion af dagen
v/Mie Møller Nielsen, sekretariatsleder i Forum for Mænds sundhed



Mænds sundhed under COVID‐19
‐ Hvordan og hvorfor påvirker Corona mænd og kvinder forskelligt?
‐ Hvad betyder Corona for arbejdet med mænds sundhed?
‐ Offentliggørelse af an helt ny undersøgelse om kønsforskelle i holdninger til Corona.
v/Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed



Mænd på krisecenter under COVID‐19
‐ Hvilke tendenser har vist sig under Corona ift. arbejde med mænd på krisecenter?
‐ Erfaringer fra arbejdet under Corona.
v/Morten Kjær Egebjerg, direktør Mandecentret



Fædre, relationer og Covid‐19
‐ Resultater fra Forum for Mænds Sundheds undersøgelse af fædre under Corona‐
lockdown og hvordan mere tid med børnene kan påvirke far/barn relationen.
v/Tobias Siiger Prentow, projektmedarbejder i Far for Livet



Far og barn aktiviteter under COVID‐19
‐ Erfaringer for opstart af Fars Legestuer og fællesskabende aktiviteter
rundt om i Danmark.
v/Mie Møller Nielsen, projektleder i Far for Livet



Åbning af Mænds Mødesteder under Covid‐19
‐ Hvordan åbner man et mandefællesskab under Corona?
‐ Hvilke begrænsninger og nye muligheder opstår når man skal åbne op under Corona?
v/Thomas Duus Monenfeldt, projektleder i Mænds Mødesteder Lolland



Arbejdet med Kommuneforum, indblik i arbejdet under COVID‐19
‐ Hvordan har kommunerne arbejdet med mænds sundhed under corona?
v/ Iben S. Nordentoft, projektmedarbejder i Kommuneforum for Mænds Sundhed



Afrunding – og tak for i dag!
v/ Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed

Praktisk:
Tilmelding sker efter først‐til‐mølle, ved at skrive til mie@sundmand.dk , dagen forinden vil du få tilsendt en
mail med link til webinaret. Webinaret vil foregå over Teams.

