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drere og Integration samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
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400 kr. Deltagerne får tilsendt en faktura.

Læs mere om Frivilligrådet på www.frivilligraadet.dk.

		
		
		

Yderligere oplysning fås via
info@frivilligraadet.dk
eller på tlf. 33 93 52 93.

villigrådet og den nationale styregruppe for frivillighedsåret.
Styregruppen består af Socialministeriet, Kulturministeriet,
Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvan

Læs mere om frivillighedsåret på www.frivillighed2011.dk

Officiel åbningskonference for
det europæiske frivillighedsår 2011
i Danmark

Fredag d. 28. januar 2011
på Akademiet For
Utæmmet Kreativitet (AFUK)

Det europæiske år for frivilligt arbejde 2011

Velkommen til det
europæiske frivillighedsår 2011
i Danmark
2011 er udnævnt til europæisk år for frivilligt arbejde. Vi
byder velkommen til den nationale åbningskonference for
året med et varieret program i utraditionelle rammer.
Frivillighed og medborgerskab vinder i disse år indpas på
mange arenaer. I stadig højere grad minder vi hinanden om,
at vi skal prioritere og aktivere civilsamfundet. Men hvilken
rolle skal civilsamfund og medborgerskab spille i samfundet
som helhed og specifikt på velfærdsområdet?
På konferencen sætter vi fokus på nogle af de påtrængende
spørgsmål, der vedrører medborgerskab og civilsamfund
netop nu. Vi debatterer de overordnede rammer for medborgerskabets rolle i velfærdssamfundet. Og vi viser den
store kreativitet og mangfoldighed, der findes i den frivillige
verden.

Konference på en ny og anderledes måde
Samarbejdet mellem frivillige, kommuner og erhvervsliv går
i dag på tværs af det sociale område, kultur- og idrætsområdet, undervisningsområdet mv. Mangfoldigheden i samspillet er et vigtigt element for at opretholde et kreativt samfund
med de mest relevante tilbud til borgerne. Derfor kommer
debatten i løbet af dagen ud i alle hjørner af civilsamfundets
fundament og virke.

Dagens fysiske rammer vil Akademiet For Utæmmet Kreativitet stå for. Vi vil befinde os i en nyskabende konferenceform,
der rummer indslag fra både kunstens og idrættens verden
samt små overraskelser i løbet af dagen. Efterfølgende kan
man møde gamle og nye bekendtskaber til champagne,
kanapéer og velklingende jazz.
Vel mødt!

Fra europæisk side skal det europæiske frivillighedsår
fremme de gode forhold for frivilligt arbejde og det aktive
medborgerskab i EU. Vi glæder os til at give vores bidrag i
Danmark. Med åbningskonferencen vil vi give startskuddet
til årets danske initiativer – skøre som alvorlige, store som
små, for unge og for gamle.

10.00 - 11.05 modul 1

11.20 - 13.30 modul 2

13.30 - 15.45 modul 3

Frivillighedsåret

De frivilliges rolle i velfærdssamfundet

frivillighed og medborgerskab i fremtidens
velfærdssamfund

Åbning og velkomst v. socialminister Benedikte Kiær
Socialminister Benedikte Kiær indleder dagen og præsenterer dagens ordstyrer Jes Stein Pedersen, der er journalist og studievært på
Deadline 2. sektion på DR2.

Civilsamfund og medborgerskab – quick fix eller nødvendighed?
Over de seneste år er ordet medborgerskab dukket op i stadig
flere sammenhænge. Men hvilken rolle skal civilsamfund og medborgerskab spille i vores velfærdssamfund, og hvorfor er det netop
nu, vi er så begejstrede for at tale om det?

Tema: Unges uddannelse til medborgere
Børn og unge skal bære fremtidens medborgerskab frem. Men
hvordan danner eller uddanner man bedst de unge til at tage ansvar
for det samfund, de lever i? Videoklip med europæiske erfaringer
danner baggrund for en debat mellem danske fagfolk fra forskellige
arenaer.

Hvorfor har vi et europæisk år for frivilligt arbejde?
Præsentation af idé og formål med det europæiske år for frivilligt
arbejde til fremme af aktivt medborgerskab set med europæiske
briller.

Claus Haugaard Sørensen, generaldirektør for
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation
Det europæiske frivillighedsår 2011 – hvad vil vi bruge året til?
Hvilke mål og ambitioner har regeringen og Frivilligrådet hver
især for frivillighedsåret? Hvilke konkrete resultater vil regeringen og
Frivilligrådet arbejde for at opnå med frivillighedsåret?

Socialminister Benedikte Kiær
Susanne Larsen, formand for Frivilligrådet
Refleksion ved bordene

Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening
Knud Aarup, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune og forfatter
Søren Møller, formand for DGI
Tema: Medborgerskab i lokalsamfundet – hvor nemt er det lige?
I lokalsamfundet kan det aktive medborgerskab udfolde sig, når
borgerne tager aktiv del i udviklingen af lokale tilbud og aktiviteter.
Men er det så ligetil, som det lyder? Se de inspirerende videoklip fra
ind- og udland og hør erfaringerne fra to personer med forskellig
baggrund.

Steen Søgaard, sekretariatsleder i Det Boligsociale Sekretariat,
Horsens
Peter Holst, Landdistriktskonsulent i Landdistrikternes Hus og projektleder på Projekt Landsbypedel

Rikke Olsen, pædagogisk konsulent i Ungdomsbyen
Jesper Øland-Elkjær, forstander for Roskilde Højskole
Charlotte Juul Thomsen, koordinator af Projekt Frivillig
Lea Møberg Kristensen, fmd. for EVX Denmark (Youth in Action)

Pause kl. 14.20 - 14.40

Teatergruppen C:NTACT
Unge med etnisk minoritetsbaggrund fortæller deres historie.
C:NTACT hører under Betty Nansen Teatret.
Forandring, der varer ved
Hvordan sikrer man sig, at aktiviteter i frivillighedsåret skaber
forandring for den frivillige verden?

Refleksion ved bordene

Uffe Elbæk, grundlægger af bl.a. uddannelsen KaosPiloterne
og direktør for Change the Game

Pause kl. 11.05-11.20
Frokost kl. 12.30 - 13.30

Ulige børn opfinder nye veje
Benedikte Kiær og Susanne Larsen præsenterer et umiddelbart
umage men dynamisk sammensat partnerskab, som har forpligtet
sig på at lave en aktivitet i frivillighedsåret. Det overordnede tema er
”Et aktivt velfærdssamfund” – aktiviteten vælger de selv.

Partnerskabet omfatter bl.a. Socialchefforeningen,
Børne- og Kulturchefforeningen, IBM Danmark og Frivilligcentre
og Selvhjælp Danmark.

Fyld balkortet!

15.45 •
Efter det officielle program er slut…
Mød nye og gamle bekendtskaber til champagne og kanapéer,
mens en vellydende jazztrio spiller i baggrunden.

