Sund By sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
post@sundbynetvaerket.dk

Samskabelse, medborgerskab og nye muligheder
Konference den 25. nov. 2015 kl. 10-15.30
Mogens Dahl Koncerthus, Store sal
Snorresgade 22, 2300 København S.
TILMELDING (det er gratis at deltage) og mere information:
http://sund-by-net.dk/aktivitet/konference-samskabelse-og-medborgerskab-hvordan
Partnerskaber, respekt og at forfølge et engagement
Partnerskaber mellem det offentlige og det frivillige Danmark er en nødvendighed. For at lykkes er der
behov for at udvise respekt for hinandens opgaver og motivation, og heldigvis er der også masser af
gensidig forståelse for, at det er nødvendigt at inddrage frivillige og lokalsamfund mere i fremtidens fælles
løsning af velfærdsopgaverne. Sund By Netværket har gennem de sidste to år arbejdet med samskabelse.
Nu sætter vi erfaringer fra Canada i spil for at vise nye muligheder for samskabelse: Hør om working-labs,
der er med til at gøre sundhed og lykke til legitime mål for byer.
Der er morgenkaffe, morgenbrød og frugt fra kl. 9.30
Kl. 10.00

Velkommen - og lige på!
v/ sekretariatschef for Sund By Netværket Charlotte Iisager Petersen

Kl. 10.10

Skab det sammen
v/ Jacqueline Albers Thomasen, chefkonsulent Lederskabsliv.dk
Nye former for velfærdsledelse der giver mulighed for aktivt medborgerskab. Om at sidde på
sine hænder og samtidig lykkes med at skabe øget trivsel blandt medborgere.

Kl. 10.40

New welfare
v/ Christa Breum Amhøj, forsker CBS
En bevægelse mod nytænkende evalueringsmetoder, hvor evaluering bliver et spørgsmål om
at kunne tænke evaluering som trinvise sociale bevægelser i praksis, der skaber noget nyt.

Kl. 11.00

Sundhed og Lokalsamfund (SoL)
v/ Ulla Toft, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Region H og Paul Bloch, Steno
Center for Sundhedsfremme
SoL projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt med en arbejdsmetode, der engagerer en
række lokale partnere i lokalsamfundet i arbejdet for at fremme borgernes sundhed og
trivsel med særlig fokus på at fremme sunde spisevaner og mere bevægelse.

Kl. 11.30

Healthy Happy City (engelsk oplæg)
v/ Marten Sims, Senior design and engagement specialist for Happy City
Skæringspunktet mellem sundhed, byens rum og lykke. Hvordan bruger du borgernes
engagement i byplanlægning som en måde at skabe medansvar for egen sundhed og lykke?

Kl. 12.10

Frokost

Kl 13.00

Workshop – fortsat Healthy Happy City
v/ Marten Sims, Senior design and engagement specialist for Happy City
Rammer for at indarbejde sundhed og lykke i byplanlægningen. Sammen vil vi tilpasse denne
ramme til lokale kontekster, betingelser og forventninger ud fra:
1. Udforskning af centrale elementer i sundhed og produktion af eget design
2. Udforskning af hvordan empowerment kan påvirke borgernes sundhed og lykke
gennem byplanlægning
3. Undersøgelse af hvordan indsatsen omkring sundhed og lykke kan understøtte andre
lokale politiske mål.

Kl. 14.50

Speed date - del din idé
Alle deltagere går hjem med mindst én ny konkret idé!
v/ Jacqueline Albers Thomasen, chefkonsulent Lederskabsliv.dk

Kl. 15.20

Afrunding

Kl. 15.30

Tak for denne gang!

Praktisk information
Max deltagerantal 120. Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle” princippet.
Tilmeldingsfrist er 13. nov. 2015 (herefter via mail til post@sundbynetvaerket.dk).
Det er gratis at deltage.
Parkering
Der er mulighed for parkering lige uden for koncertsalen til Københavns billigste p-takster.
Offentlig transport
Bus 250S kører lige til døren (Kigkurren).
Metrostoppet Islands Brygge ligger cirka otte minutters gang derfra.

