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“Det er helt vildt fedt at blive
bevidst om, hvordan jeg med
mit åndedræt kan påvirke kroppen, i en positiv rolig retning.
Tak for det!”
Tidligere deltager

”Et rigtig godt
initiativ, som
mange kunne
have glæde af
- også mænd.”
Tidligere deltager

Om os
TrivselsOrganisationens
undervisere har professionel
baggrund, uddannelse og
erfaring inden for arbejdet
med stress- og smertehåndtering.
Baggrunden for dette initiativ er
vores indsigt i og erfaring for, at
et kursus med fokus på stressog smertehåndtering hjælper
mennesker til at kunne forstå,
reducere og forebygge stressog smerteoplevelsen og leve et
liv med større trivsel.

”Tak for et godt forløb. Jeg har
fået gode ting at arbejde med.
Undervisningen har givet
anledning til tanker der
inspirerer og fokus på at lære
at elske sig selv.”
Tidligere deltager
Vil du vide mere, eller ønsker du allerede nu
at deltage i et trivselsforløb, kan du finde
datoer for kommende forløb her:
www.trivselsorganisationen.dk
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Du kan også finde os på Facebook
(@trivselsorganisationen ) hvor vi deler
nyheder og viden om trivsel med dig.
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trivselkontakt@outlook.com

Dronningensgade 97

Tlf: 2657 9945

7000 Fredericia

Telefontid mandag 16:00-17:30

Vi ønsker mere trivsel og
mental sundhed i vores by
Vi bidrager med vores viden,
ekspertise og kompetencer
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Er det et tilbud
for dig?

Hvem henvender
projektet sig til?
Projektet henvender sig til borgere

Trivselsorganisationens tilbud
henvender sig til alle borgere i
Fredericia. Alle der har brug for at
håndtere eller forebygge stress
eller smerter er velkomne.
Vi ønsker, at alle arbejdspladser
- private som kommunale fysioterapeuter, læger, psykologer
eller jobcentret i byen kan
henvise borgere til dette tilbud.
Tilbuddet gælder medarbejdere
i byens virksomheder såvel som
privatpersoner.

i Fredericia kommune i alderen 25100 år, som:
• Kæmper med stress, angst eller
let depression
• Kæmper med kronisk smerte i
bevægeapparatet
Tilbuddet er i særlig grad
tiltænkt borgere, der ikke har
økonomiske ressourcer til at søge
hjælp på det private marked, og
medarbejdere som ikke falder ind
under de eksisterende tilbud fra
virksomheder eller det offentlige i
Fredericia.

Det kan du
forvente
Tilbuddet er udformet som et kursus,
hvor vi arbejder med værktøjer,
øvelser og information, som skaber
en basis for at arbejde med stress og
smerter.
Der er fokus på både krop og sind ud
fra den viden, ekspertise og erfaring,
kursuslederne besidder inden for
• Stressforebyggelse
• Stress- og smertehåndtering
• Reduktion af stress og smerter
• Mindfulness
• Fremme af trivsel og mental
sundhed

Tilbuddet er ikke
det rette for dig,
hvis du …
• Er misbruger af enhver art
• Har en svær eller middelsvær
depression
• Lider af svære psykiske lidelser
• Er selvmordstruet
• Er udviklingshæmmet
• Lider af PTSD
• Ikke taler og reflekterer på
flydende dansk
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