FRIVILLIGRÅDETS
ÅRSMØDE
HVEM ER MED I FÆLLESsKABET?
DEN 19. NOVEMBER 2014
DANSEHALLERNE
KØBENHAVN

Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt
samfund. Vejen til et samfund hvor alle er med, må først og fremmest bygge på et stærkt
civilsamfund. Men nogle kommer aldrig med, og nogle falder udenfor undervejs. Til
årsmødet 2014 stiller Frivilligrådet derfor det overordnede spørgsmål

HVEM ER MED I FÆLLESSKABET?
Frivilligrådet vil på sit sidste årsmøde i denne konstellation rejse de helt store spørgsmål:
Hvilket samfundet ønsker vi at leve i? Hvordan kan vi opbygge lokale, nationale og
internationale fællesskaber, som inkluderer os alle? Hvordan kan de frivillige organisationer
være med til at ændre synet på, hvad en ’udsat borger’ er og kan?
Frivilligrådet mener, at det er afgørende, at alle kommer med, og at der også er plads til
mennesker, som i dag oplever at stå uden for og kun kan kigge ind i hverdagslivet. Nye
tal viser, at frivilligheden i disse år ændrer sig. Stadig flere med lidt eller ingen uddannelse
står uden for de frivillige foreninger og er ikke aktive i fællesskaberne. De bliver brugere af
frivillige organisationers hjælp frem for deltagere og medlemmer af fællesskaber.
Der er med andre ord, et stort behov for at sætte en udvikling i gang, som kan modgå
uligheden i deltagelse og styrke sammenhængskraften i samfundet. Her vil det være
afgørende at understøtte udviklingen af et åbent civilsamfund, hvor der er plads til, at
alle kan deltage og et innovativt civilsamfund, der giver plads til, at borgere på tværs af
sociale og økonomiske skel sammen kan finde nye løsninger. Der er behov for at fremme
deltagelse, sådan som det fineste sociale arbejde altid har formået at gøre; nemlig at
medvirke til, at selv den mest udsatte borger i et herberg eller værested får mulighed for at
bidrage eller være frivillig. Muligheden for at deltage i fællesskabet er det grundlæggende
fundament for et velfærdssamfund.
Civilsamfundet optræder stadig oftere som en vægtig medspiller og samarbejdspart
i udviklingen af velfærd. Men hvordan sikrer vi, at det ikke kun er de toptunede,
ressourcestærke frivillige, der inddrages i denne rivende udvikling, og at de socialt udsatte
hægtes af i kravet om en professionel samskabelsespartner? Hvordan sikrer vi, at der er
plads til og øje for de ressourcer de arbejdsløse, de psykisk syge og misbrugerne har?
På årsmødet er rammerne lagt, så muligheden for deltagelse er i højsædet. Vi har inviteret
nogle af de mest nyskabende debattører på området til at være med. Derudover har vi bedt
initiativet Borgerlyst om at give deres bud på, hvordan en konference kan bruges til ikke
at tale om deltagelse men at skabe deltagelse. Du er dermed selv med til at skabe dagen.

Tid: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 9.00-16.00
Sted: Dansehallerne
Pasteursvej 20
1799 København V
Tilmelding her eller www.frivilligraadet.dk senest d. 3. november 2014
Tilmeldingen er bindende ved fristens udløb
Pris: 900 kr. Deltagerne får tilsendt en faktura
Yderligere oplysninger fås via info@frivilligraadet.dk eller på tlf. 33 93 52 93

PROGRAM

HVEM ER MED I FÆLLESSKABET?
for Frivilligrådets årsmøde 2014

9.00 ANKOMST OG CHECK IND

Dato: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 9.00-16.00
Sted: Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1799 København V
Ordstyrer: Jacob Rosenkrands

9.30 VELKOMST

Introduktion af dagens tema
Ordstyrer Jacob Rosenkrands

9.35 HVORDAN BLIVER DER PLADS TIL ALLE?

Civilsamfundet bliver i disse år en stadig mere central spiller i velfærdssamfundet. Alligevel står flere og flere med lidt eller ingen uddannelse
uden for foreninger og fællesskaber og spørgsmålet melder sig derfor, hvordan vi sikrer, at alle kommer med.
Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

9.45 PANELDEBAT

Hvordan får vi de ca. 10%, der falder uden for hver årgang, med? Og hvis opgave er det at sørge for, at alle har en plads i fællesskabet?
Mai Mercado (K), Finn Sørensen (EL), Lotte Rod (R), Vibe Klarup Voetmann

10.15 HANDLEKRAFT I HVERDAGEN

Samfundslaboratoriet Borgerlyst introducerer deres perspektiv på, hvordan alle borgere kan deltage mere aktivt i samfundet.
Nadja Pass og Andreas Lloyd, Borgerlyst

PAUSE

10.45
11.00 DEN AKTIVE BORGER

Forventningerne til civilsamfundet er støt stigende og borgerne pålægges i stadig stigende grad krav om at tage initiativ og ansvar. Men
hvordan er den retorik opstået og hvad betyder den for statens forhold til borgerne?
Anders Fogh Jensen, filosof

11.20 DELTAGERDUÉT: SAMFUNDET

Deltagerduetten er en samtale mellem to mennesker, der arbejder med frivillighed - på vidt forskellige måder.
Selina Juul, stifter af Stop Spild Af Mad og Anna Lise Mortensen Grandjean, ansvarlighedsdirektør i Coop

11.45 CIVILSAMFUNDETS ROLLE I BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN
Henrik Dam Kristensen, beskæftigelsesminister

12.05 HVORDAN KOMMER JEG VIDERE HERFRA?

Kæmper du også med at finde ud af, hvordan en større del af samfundet kan deltage i din organisation, kommune, virksomhed osv.? Borgerlyst faciliterer sparring med deltagere med andre erfaringer og perspektiver.
Nadja Pass og Andreas Lloyd, Borgerlyst

FROKOST

12.40
13.40 DELTAGERDUÉT: BORGERNE

Deltagerduetten er en samtale mellem to mennesker, der arbejder med frivillighed - på vidt forskellige måder.
Annette Lund Petersen, velfærdsudviklingschef i Odense Kommune og Paul Natorp, medstifter af Sager der Samler

14.05 Deltagelse og frivillighed for alle

Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

14.25 DELTAGERDUÉT: ORGANISATIONERNE

Deltagerduetten er en samtale mellem to mennesker, der arbejder med frivillighed - på vidt forskellige måder.
Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen for VæreSteder og Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen

PAUSE MED KAFFE OG KAGE

14.50

15.05 HVAD ER DE OPTIMaLE RAMMEr FOR DELTAGELSE FOR DIG OG DIN ORGANISATION?

Borgerlyst hjælper dig med at udvikle dine gode ideer, så du har noget konkret at arbejde videre med, når du kommer tilbage til hverdagen.
Nadja Pass og Andreas Lloyd, Borgerlyst

15.30 VOLUNTEERING, LEADERSHIP AND THE COMMON GOOD

How leadership develops among volunteers and how this strengthens relationships between various civil society actors.
Maurice Glasman, lektor i politisk teori på London Metropolitan University og direktør for Faith and Citizenship Programme

16.00 TAK FOR I DAG

Sig farvel med en håndbajer

For mere information kan Frivilligrådets sekretariat kontaktes på tlf. 3393 5293 eller info@frivilligraadet.dk

