Gratis forårskonference den 4. marts 2020; Final

Ensomhed

Fra alles udfordring til fælles løsning
CONNEC INVITERER

Denne gang tager vores konference udgangspunkt i ensomhed som en samfundsmæssig udfordring, der kræver en målrettet
indsats og nye løsningsinitiativer. Der vil være indlæg fra forskningens verden, det kommunale område og private samskabelsesinitiavtiver, der bygger på solid inddragelse af civilsamfundet.
Konferencen følger op på vores seneste 2019 konference, der havde “Frivillighed i velfærdsstaten” som tema.

TEMA

Forskning dokumenter en stærk sammenhæng mellem ensomhed og risiko for alvorlig fysisk og psykisk sygdom, der både
belaster den enkelte og den offentlige økonomi. Paradokset mellem et stadigt mere individualiseret samfund og det almenmenneskelige behov for sociale relationer, invitererer til udvikling af nye former for fællesskaber. Øget Inddragelse af civilsamfundet
og nye interventionsformer, der styrker de sociale relationer, bliver afgørende. Vi samler trådene og knytter forskning indenfor
feltet, nye innovative løsninger, og kommunale tiltag sammen til en stærk indsats i kampen mod ensomhed.

TID, STED & DELTAGELSE

Konferencen afholdes onsdag den 4. marts 2020 fra 11.00 - 14.15 i den store konferencesal i Storcenter Nord; Finlandsgade 17;
Aarhus, hvor der er gratis parkering. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Ønsker du at tilmelde dig,
skal du maile navn, arbejdssted og arbejdsområde til: info@connec.dk inden den 19. februar. connec byder på kaffe, sandwich
og vand til netværkssnakken.

PROGRAM

Velkomst
Sociale relationers indvirkning på helbred - interventioner, der virker
Ensomhed & isolation set fra et sociologisk kontekst
Online Befriender - Førstehånds indtryk fra en der ved, hvad han taler om
Frokost
Øget livskvalitet og styrket kommunal økonomi - når civilsamfundet træder i karakter
Paneldebat

Rikke Lund
Søren Rudbæk Juul
Dennis Østergaard
Flemming Munch
Alle

11.00 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12:10
12.10 - 12.45
12.45 - 13.15
13.15 - 14.15

OPLÆGSHOLDERE

Rikke Lund: Læge og professor ved Institut for Folkesundhed, afd. for Social Medicin. Forsker i forholdet mellem sociale relationer og helbred herunder ensomhed. Har modtaget en lang
række fondsbevillinger til større, tværgående forksningsprojekter indenfor feltet.
Søren Rudbæk Juul: Søren Juul er doktor i sociologi og forsker ved AAU, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Han forsker pt. i præstationskulturen og unges mentale helbred – herunder

ungdomsensomhed.

Dennis Østergaard: Formand for Udsatterådet Holstebro.
Flemming Munch: CEO, connec. scient.pol. fra Aarhus Universitet. Tidligere vicepresident i TDC og vicedirektør i Kulturministeriet. Har gennem mange år været ansvarlig for strategi- og

partnerudvikling samt digitalisering, service- og forretningsudvikling både nationalt og internationalt.

