invitation
Netværkskonference
31. januar 2019
Diakonhøjskolen i Aarhus

KOMMUNER, FOLKEKIRKER OG ORGANISATIONER I NYE SAMARBEJDER

INVITATION TIL NETVÆRKSKONFERENCE MELLEM KOMMUNER,
FOLKEKIRKER OG ORGANISATIONER I ØSTJYLLAND:

netværkskonference om det
		
fælles sociale ansvar II
Fælles om det sociale ansvar er en konference til inspiration og udvikling af
samarbejdet mellem nogle af civilsamfundets centrale aktører: Kommuner,
folkekirker og de kirkelige diakonale, sociale organisationer.
Konferencen finder sted 31. januar 2019 på Diakonhøjskolen i Aarhus og bliver
en blanding af oplæg i plenum samt en række workshops. Den vil have fokus
på de indsatser og samarbejder, som kommuner, organisationer og kirker er
og kan være fælles om - både i det østjyske og resten af landet.
Konferencen står på skuldrene af den første ”Fælles om det sociale ansvar”, der
fandt sted i januar 2018. Mange aftaler blev indgået og initativer taget på den konference - og på konferencen i januar 2019 bliver der fulgt op og set frem.
Tilmeld dig konferencen nu så du sikrer dig en af pladserne. Det sker via hjemmesiden www.fællesom.dk. Her bliver programmet løbende opdateret.

”Kommuner, kirker og organisationer kommer fra forskellige steder, men vi vil det samme: løfte, bære og støtte
og være, hvor der er hjælp behov. Derfor inviterer vi til
endnu en ’Fælles om - konference’ ”
Biskop Henrik Wigh-Poulsen,
Aarhus stift

I januar 2018 satte
175 kirke, kommune
og organisationsfolk
hinanden stævne til
den første ”Fælles om
det sociale ansvar ”
konference.
31. januar 2019
finder den opfølgende
konference sted.

(Fotos: Lars Salomonsen)

kom og deltag
Tid: Torsdag d. 31. januar 2019
kl. 14:00-19.00
Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus.
Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg
Program: Programmet bliver dels en
række centrale oplæg ved bl.a. oplægsholderne nævnt nedenfor og en lang
række worskhops og grydeklare eksempler fra virkeligheden, der vil forstyrre og
inspirerer med plads til erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration.

Deltagere:
• borgmestre, ledende politikere og
medarbejdere fra 11 østjyske kommuner
• provster, præster, andre ansatte
samt menighedsrådsmedlemmer og
frivllige fra folkekirken, som er optaget af de sociale spørgsmål,
• ledende medarbejdere, konsulenter
og centrale frivillige fra de kirkelige
diakonale, sociale organisationer.
• Andre, der er optaget af samspillet
mellem kommuner, kirker og organisationer i civilsamfundet.

Forfatter og ledelsesforsker Helle
Hein vil tale om værdibaseret ledelse
med udgangspunkt i sin seneste bog
”Ledetråde”.

Professor Jørn Henrik Petersen fra
SDU vil holde oplæg om det sociale
ansvar mellem velfærdsstat og konkurrencestat.

Formand for udsatterådet i Aarhus
Knud Aarup vil dele skarpe analyser om
frivillighed og civilsamfund.

Professor Lene Tanggaard fra Aalborg
Universitet vil dele viden om værdibaseret evidens og hvordan man tæller det,
der ikke kan tælles.

konferencens
mål og metode
Konferencens mål: At bringe beslutningstagere, fagfolk, ansatte og frivillige
fra kommuner, kirker samt de kirkelige
diakonale, sociale organisationer i samtale med henblik på skabelse af lokale
netværk og samarbejdsmuligheder på
det sociale felt i lokale samfund.

Pris: Konferencen koster 250 kr. der
dækker deltagerafgift og forplejning (kaffe+forfriskning+aftensmad).
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 15. januar
2019 via www.fællesom.dk/tilmelding

Metode: Konferencens program vil blive
en blanding af inspirerende workshops,
oplæg i plenum og en skarpt styret debat
og ideudvikling.

genoplev 2018 konferencen
Der er samlet rapporter, film og artikler fra første konference på hjemmesiden fællesom.dk. Se eller gense alle
foredrag som video og find reportagedokumenter til inspiration.
Find det hele på www.fællesom.dk

Bag initativet ”Fælles om det sociale ansvar” står Aarhus Stift og
biskop Henrik Wigh-Poulsen. Projektet ledes af Diakoniudvalget i
stiftet, der består af repræsentanter fra kirkelige organisationer,
kommuner, folkekirker samt universitetet.
Find kontaktoplysninger og flere informationer på
www.fællesom.dk

