Det er gratis at blive sundhedsagent!
Kurset foregår på mandage kl. 16.00-18.15
i Hjerterum, Grønnedalen 18A.
Kurset starter den 20. februar 2012 og afsluttes
i juni 2012.

BLIV SUNDHEDSAGENT
- Vær med til at fremme din egen
og andres sundhed!

Der er informationsmøde om uddannelsen torsdag den 2. februar
klokken 16.00 - 17.30 i Hjerterum, Grønnedalen 18A
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Tilmelding:
For tilmelding og nærmere information kan du kontakte: Tina Staalsen Wagner,
Hjerterum, Grønnedalen 18A (indgang fra gården).
Eller på telefon: 4030 8800 - mail:tw@vucvejle.dk

Her kan du læse mere om uddannelsen:
- www.loegetby.dk under ”Hjerterum”
- På Facebook under ”Hjerterum Løget”

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem:

Dette er en del af projektet ”Sunde børn i sunde
familier” (Healthy Children in Healthy Families).
Projektet er økonomisk støttet af EU’s sundhedsprogram.

Uddannelsen er for alle voksne
uanset køn, alder og etnicitet. Som sundhedsagent er du med til at skabe sunde,
spændende, meningsfulde og sjove aktiviteter i Løget. Du er derfor med til at
gøre en forskel. Du vælger aktivitet efter, hvad du brænder allermest for.
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Uddannelsen til sundhedsagent giver dig:
•

Større viden om sundhed

•	Større viden om at motivere
andre til sundhed

Det kræver ingen
forudsætninger
kun lysten til at arbejde med sundhed, et godt humør og et godt hjerte!
På uddannelsen bliver du undervist i
sundhed og formidling, og du vil blive
klædt godt på til rollen som sundhedsagent. Det er kompetencer, du kan
bruge mange steder som en god
rollemodel for andre.
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•	Inspiration til at arbejde som
frivillig og sætte aktiviteter
i gang
•	Sjovt og udviklende samvær
med børn, unge og voksne
•	Sjovt samvær med andre
sundhedsagenter
•	Et kursusbevis og et eksamensbevis
•

Et forbedret cv
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