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Netværk for fællesskabsagenter
Program for Netværksdagen den 10.9 i København
På denne dag handler det i store træk om, at fællesskabsagenter, konsulenter og ledere mødes på tværs
af projekterne og sammen bliver inspireret til det videre arbejde. Og vigtigst af alt, at vi får en god dag
og sammen fejrer alt det, der allerede sker. Derfor er programmet sammensat, så der både er oplæg,
debatter og lejlighed til at tale sammen på tværs - og få et indblik i, hvad der foregår i andre projekter.
Facilitator på dagen er konsulent Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket.

Kl. 9.30 - 10.00

Velkommen v. Peter Holm Vilstrup, sekretariatschef SBN


Kl. 10.00 - 10.45

Og korte møder

Fremtiden lige nu!



Oplæg v. Peter
Debatter om fremtiden og projekternes skabelse af denne

Kl. 10.45 - 11.00

Pause

Kl. 11.00 - 12.00

Passion og formål




Hvordan skaber man som kommune grundlaget for det lystbetonede aktive
medborgerskab? Og ikke mindst: Hvordan undgår man, at de frivillige kræfter
brænder ud og føler sig som simpel gratis arbejdskraft?
v/ Ole Kassow, der er social iværksætter, stifter af Purpose Makers og
grundlægger af foreningen og bevægelsen Cykling uden alder. Ole modtog i
maj 2014 Fællesskabsprisen for sit initiativ, der i dag har over 500 frivillige i
25 kommuner i Danmark og Norge.

Kl. 12.00 - 12.45

Frokost

Kl. 12.45 - 13.15

Café-besøg


Kl. 13.20 - 15.00

Hvordan bliver vi endnu bedre?


Kl. 15.00 - 15.30

www.sund-by-net.dk

Deling af erfaringer og viden fra de forskellige projekter gennem ”cafébesøg”

Projekternes næste skridt

Gå mindfull hjem
 og vær endnu mere til stede i dine projekter v. Jacqueline
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Forberedelse i de enkelte projekter - poster
Som forberedelse til dagen, vil vi bede jer om at udarbejde en poster, flipover eller lignende, der kan
bruges som fortælling om og synliggørelse af jeres arbejde i projektet. Det kan handle om arbejdet indtil
videre og planer for fremtiden. Dette vil være afsættet for dele af eftermiddagens arbejde på dagen. Tag
eventuelt afsæt i følgende spørgsmål og illustrer det med ord, tegninger, billeder mv. Tag gerne afsæt i
de forskellige perspektiver I ser fra som konsulenter, fællesskabsagenter og ledere:








www.sund-by-net.dk

Hvad er jeres bedste erfaringer indtil videre?
Hvilke gode oplevelser har I haft?
Hvad virker særligt godt?
Hvad har I lært?
Hvad skal man i hvert fald ikke gøre?
Hvad har I af spændende planer og tanker om den
nærmeste fremtid?
De bedste råd til andre projekter?
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