Gratis Forårs konference den 21.03.2019

Frivillighed - Nye veje
Den organiserede frivillighed er presset
Hvor skal vi hen & Ikke mindst hvordan ?
CONNEC INVITERER:

Denne gang tager vi udgangspunkt i de nyeste trends og tendenser vedr. samskabelse med frivillige, hvor stort set alle de store
traditionelle organisationer er presset af bl.a. faldende medlemstal og indsamlingsresultater. Vi ser på udfordringerne og præsenterer nye veje til stigende aktivitet, ligesom der bliver mulighed for at få et “first view” af connec’s Online Befriender løsning, der
lanceres i marts 2019.
Konferencen følger op på vores 2018 konferencer, hvor vi bl.a. drøftede den nyeste forskning og konkrete praktiske interventioner
i kampen for at reducere ensomhed og de mange barske følgesygdomme.

TEMA:

Konferencen kredser om emnet “Frivillighed i velfærdsstaten”. Vi introduceres til status og udviklingsinitiativer fra store nationale
aktører, forskere og private organisationer. Fokus vil være på fremtidens balance mellem lønarbejde og frivillighed samt, hvordan
vi sammen sikrer de bedste, men ikke dyreste, resultater.

TID, STED & DELTAGELSE:

Konferencen afholdes torsdag den 21. marts 2019 fra 10-13 i den store konferencesal i Storcenter Nord (Finlandsgade 17; Aarhus),
hvor der er gratis parkering.
Det er gratis at deltage i konferencen, men deltagerantallet er begrænset. Hvis du ønsker at tilmelde dig, skal du maile navn,
arbejdssted og arbejdsområde til: info@connec.dk inden den 18. marts. connec byder på kaffe, sandwich og vand til
netværkssnakken.

Program:

Velkommen
Realiteter, strategier og perspektiver vedr. frivillighed i Danmark
Den traditionelle frivillighed er presset - Røde Kors gør noget ved det
Er frivilligheden løbet løbsk i velfærdssamfundet - Et perspektiv fra Kolding
Paneldebat

Thomas P. Boje
Marie-Louise Gotholdt
Lars Rasmussen

10.00 - 10.10
10.10 - 10.40
10.50 - 11.20
11.30 - 12.00
12.15 - 13.00

INDLÆGSGIVERE:

Thomas P. Boje: Professor i samfundsvidenskab ved Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet, Denmark. Han er yderligere leder af forskningsprogrammet "De socio-økonomiske konsekvenser af det organiserede civilsamfund og frivilligt arbejde i Danmark anno 2014. Medlem af det konsortium, som gennemførte den frivillighedsundersøgelsen i 2012.

Marie-Louise Gotholdt: Cand.Merc.Int, med over 25 års erfaring med socialt udviklingsarbejde i internationalt regi og i Danmark. Siden 2012 har hun været national chef i Røde Kors og leder
nu knap 100 medarbejdere, der arbejder med sociale frivilligdrevne indsatser i Danmark i samarbejde med mere end 34.000 frivillige.

Lars Rasmussen: Socialdirektør i Kolding kommune siden 1997, og med mere end 30 års erfaring med socialt arbejde, herunder udvikling af den sociale frivillighed. På senior- og socialområdet i
Kolding er mere end 3.000 borgere aktive frivillige. Lars Rasmussen har været medlem af det nationale Frivilligråd fra 2008-2011.

