VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET, FAMNA OG SELVEJE DANMARK INVITERER TIL KONFERENCEN

VÆRDIBASERET
VELFÆRD
-i et not-for-profit perspektiv

8. februar 2018, Børsen, København

PROGRAM
9.30-10.00

Morgenmad og indskrivning

10.00-10.10

Åbning og velkomst

10.10-10.15

Velkomst

10.15-10.30

Nordisk ældreomsorg i et værdiperspektiv

		Ved Jens Klarskov, direktør i Dansk Erhverv
		Ved Jon Krog, moderator og branchedirektør i Selveje Danmark

		Ved Thyra Frank, ældreminister i Danmark og medlem af

10.30-11.25

Nordisk Ministerråd for Helse- og Socialpolitik

Værdier og identitet

		I nonprofit organisationer er det essentielt at være tydelig omkring værdier og identitet. Men 		

		
nonprofit sektoren har også en kritisk rolle i at hjælpe med at konstruere en positiv identitetsopfat-		
		
telse og tydeliggøre værdier for vores udsatte borgere. Hvordan kan vi handle som konstruktive 		
		
katalysatorer for identitet og værdier, der skaber det fælles bedste?
		Ved Bliss Browne, grundlægger af Imagine Chicago bevægelsen

11.25-11.35

Pause

11.35-12.20
		

Selveje i udviklingen af et bæredygtigt velfærdssamfund – 			
strukturelt og værdimæssigt.

12.20-13.05

Branding af den selvejende sektor

		Hvad knytter der sig til de mange begreber knyttet til civilsamfund og non-profit sektoren? Og 		
		
hvilken betydning har den haft og har den i dag i de skandinaviske lande? Alle tre lande har fået 		
		
foretaget en social-økonomiske analyse af nonprofit sektorens betydning for samfundsøkonomien. 		
		
Thomas P. Boje vil redegøre for resultaterne af disse analyser og se på sektoren som serviceprodu-		
		
cent, dens betydning for beskæftigelsen samt den rolle som den frivillige indsats.
		Ved Thomas P. Boje professor i sociologi og arbejdsmarkedsforhold ved Roskilde Universitet, Institut for samfundsvi-		
		
denskab og erhverv (ISE).
		Hvordan brander man den selvejende sektor? Er det muligt at positionere en hel sektor som man 		

		
positionerer en virksomhed eller en mærkevare? Begge spørgsmål vil her blive besvaret baseret på 		
		
et samarbejdsprojekt med Virke Ideell og Frivillighet i Norge.
		Ved Magne Supphellen, professor i markedsøkonomi ved Norges Handelshøjskole i Bergen.

13.05-13.50

Frokost

13.50-14.15

Selvejebilleder - Norske Kvinners Sanitets Forening

		Ved Grete Herlofson, generalsekretær for Norske Kvinners Sanitetsforening.
14.15-14.40
Selvejebilleder - Bräcke Diakoni
		Ved Martin Ärnlöv, direktor i Bräcke Diakoni
14.40-15.05

Selvejebilleder - Danske Diakonhjem

15.05-15.35

Kaffe og kage

		Ved Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem.

Panelsamtale - Velfærdsfremtiden i et not-for-profit perspektiv			
		Her vil de tre branchedirektører i Virke, Famna og Selveje Danmark sammen med gæster diskutere 		

15.35-16.15

		
velfærdsfremtiden for de selvejende organisationer på velfærdsområdet.
		Ved Inger Helene Venås, direktør i Virke Ideell og Frivillighet, Ulrika Stuart Hamilton, direktør i Famna og Jon Krog,
		
branchedirektør i Selveje Danmark.

16.15-16.25

Afrunding af konferencen

16.25-17.00

Koncert med Music Life

17.00-18.30

Drinks og musik i Biblioteket

18.30-21.00

Middag i Børssalen

21.00		

Tak for i dag

		Ved Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark.
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PÅ KONFERENCEN KAN DU MØDE
Thyra Frank
Thyra Frank har været ældreminister i Danmark siden 2016 og folketingsmedlem for Liberal Alliance fra 20112015. Thyra Frank er selv uddannet sygeplejerske har i mange år arbejdet på ældreområdet blandt andet som
forstander på det selvejende OK-plejehjem Lotte.

Bliss Browne
Bliss er bedstemor, præst, social entreprenør, konsulent og tidligere bankchef, uddannet ved Yale, Harvard og
Nortwestern’s Kellogg School of Management med grader i historie, teologi og finans. Bliss Browne vil dele
historier og erfaring fra 25 års arbejde på 6 kontinenter med samfundsopbygning på tværs af veletablerede skel.
Hendes pionerarbejde i Imagine Chicago, den lille nonprofit organisation som hun har grundlagt, har inspireret
en global bevægelse af social innovation. Den har været dedikeret til at kultivere håb og borgerengagement,
udnytte fantasi som en ressource for almenvellet.

Thomas P. Boje
Thomas P. Boje er professor i sociologi og arbejdsmarkedsforhold ved Roskilde Universitet, Institut for samfundsvidenskab og erhverv (ISE). Han har gennem de seneste to årtier forsket i civilsamfund, medborgerskab og
nonprofit organisationer og har bland meget andet været med i det konsortium, som har gennemført de to store
frivillighedsundersøgelser I Danmark i henholdsvis 2004 og 2012 og er pt ved at lægge sidste hånd på forskningsprojektet “The socio-economic impact of the organised civil society and volunteering in Denmark anno 2014”
finansieret af Realdania Foundation i årene 2013 – 2017.

Magne Supphellen
Magne Supphellen er professor i markedsøkonomi (marketing) ved Norges Handelshøjskole i Bergen. Branding
og markedsføring af selvejende organisationer er et af hans specialer. Magne Supphellen sidder i bestyrelsen for
tre selvejende organisationer og har været med til at etablere flere kommersielle og sociale virksomheder i Norge.

Norske Kvinners Sanitets Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvindeorganisation med 41000 medlemmer i 650
lokale foreninger over hele landet. N.K.S. blev etableret i 1896 og har som formål at arbejde for kvinders helbred
og livsvillkår, lokalt, nationalt og internationalt.

Bräcke Diakoni
Bräcke Diakoni er en selvejende organisation som siden 1923 har hjulpet borgere indenfor næsten alle velfærdsområder. Bräcke har omkring 50 tilbud og 1200 ansatte, som hver dag gør en forskel for mange svenske borgere.
Organisationen er ligeledes medejer af en professionshøjskolen Ersta Sköndal Bräcke högskola, som drives sammen med to andre selvejende organisationen.

Danske Diakonhjem
Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet i Danmark med over 50 års solid
erfaring med at opføre og drive plejehjem, hospicer og botilbud. Organisationen har gennem de sidste fem år
også arbejdet med at udvikle og drive plejehjem i Kina.

Music Life
Konceptet Music Life stammer fra et fjerdesemesterprojekt fra foråret 2010 på Roskilde Universitetscenter. Her
gik en gruppe musikinteresserede studerende sammen om at udvikle et gratis tilbud, der skulle have til hensigt at
styrke socialt udsatte børn og unges interesse for musik - og virke som døråbner til nye konstruktive netværk for
børn og unge i socialt belastede områder. Musikskolen arbejde handler om at bedre vilkårene for integration ved
at samarbejde på tværs med pårørende, andre frivillige foreninger og øvrige musikalske miljøer, som har samme
målgruppe for øje.

Malene Mortensen med band
Malene Mortensen er en af Danmarks bedste jazzsangerinder med 11 album bag sig. Hun har turneret i hele
verden – i foråret blandt andet spillet på berømte Blue Note i New York- og indspillet med nogle af de største
navne i moderne jazz: Chris Potter, Mike Stern, Christian Sands, Niels Henning Ørsted-Pedersen m.fl.
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BESØG PÅ SELVEJE DANMARKS
MEDLEMSORGANISATIONER
Som en del af konferencen har du mulighed for at besøge to af Selveje Danmarks medlemsorganisationer indenfor et område, der interesserer dig. Besøgene foregår den 9. februar i tidsrummet 9.30-14.30. Der er afgang fra
Børsen ved hovedindgangen klokken 9.30. I det følgende kan du læse mere om organisationerne. Tilmelding til
besøgene sker sammen med den generelle tilmelding til konferencen.

Tur 1 Ældre og sundhedsområdet
Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen leverer dagligt omsorg, pleje og rehabilitering i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice og mere til. Diakonissestiftelsen driver i dag bl.a. 2 plejehjem, 2 psykiatriske
bofællesskaber og har 47 seniorboliger under opførelse.
Louise Mariehjemmet

Louise Mariehjemmet er et friplejehjem i Brønshøj, der modtager borgere fra hele landet. Missionen er at skabe
høj livskvalitet gennem en åben, inddragende og udviklende kultur. Louise Mariehjemmet er tilknyttet Fonden
Mariehjemmene.

Tur 2 Udsatte unge og voksne
Stranden 222

Bostedet Stranden er et alternativt botilbud under Den Sociale Udviklingsfond med 30 pladser til unge med
psykosociale problemstillinger. Alle beboerne har en fast kontaktperson, og begynder i et relationsskabende
forløb ved indflytning. Forløbet skal føre til et skræddersyet tilbud til den enkelte. Stranden har også udslusninglejligheder, hvor den unge kan bo på mere selvstændige præmisser.
Grennessminde

Grennessminde er et bo-, arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige behov mellem 16 og 30 år. Grennessminde har fokus på omvendt inklusion, så alle de unge laver noget, som resten af samfundet gerne vil være med i.
Missionen er, at støtte, huse, uddanne og kvalificere unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv.

Tur 3 Beskæftigelse
Incita

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked. Organisationens historie går tilbage til 1966. Organisationen er etableret som en erhvervsdrivende fond, der er delt i 3
afdelinger, som alle arbejder for et fælles mål om at støtte målgrupper af ledige og sygemeldte med at finde vejen
til beskæftigelse, uddannelse og afklaring om deres fremtid på arbejdsmarkedet.
HKI

Hans Knudsen Instituttet (HKI) arbejder for, at alle skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet.
HKI tilrettelægger individuelle indsatser, der skal ruste borgeren til at komme i arbejde eller uddannelse. Det kan
være jobtræning, jobsøgning og undervisning.

Tur 4 Herberg og krisecentre
Danner

Danner er en privat, humanitær organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod
kvinder og børn. Danners mission er, at styrke kvinders handlekraft og støtte kvinder, der har været udsat for
vold i nære relationer. Siden 1980 har Danner drevet et krisecenter midt i København
KFUK`s Sociale Arbejde

KFUKs Sociale Arbejde er til for mennesker, der er havnet i en svær situation på grund af hjemløshed, stof- og
alkoholmisbrug, psykisk sygdom og fattigdom. KFUKs Sociale Arbejde hjælper med en seng at sove i, et varmt
måltid samt rådgivning og samtale. KFUKs Sociale Arbejde driver også Rederne, som arbejder med udsatte kvinder i prostitution og misbrug.

Tur 5 Dagtilbud
FOBU

FOBU er en paraplyorganisation for ca. 140 værdibårne dag- og fritidsinstitutioner. Medlemmerne dækker hele
0-18 års området gennem vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber.
Kirsebærgården

Kirsebærgården er en stor Rudolf Steinerinstitution under Børneringen med ca. 80 børn, mange voksne og en
lang åbningstid, som har givet institutionen mulighed for at udvikle og indrette sig på nye spændende måder.
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PRAKTISK
DATO OG TIDSPUNKT
8. februar 2018, klokken 9.30-21.00
STED
Børsen, Slotsholmsgade 1, 1211 København K
PRIS
Medlemmer af Virke Ideell og Frivillighet, Selveje Danmark
og Famna: 1395 dkr. ex moms
PRIS
Ikke-medlemmer: 1695 dkr. ex moms
TILMELDINGSFRIST
15. januar 2018
AFMELDINGSFRIST
25. januar 2018
TILMELDING KAN SKE VIA LINKET HER
Værdibaseret velfærd - i et not-for-profit perspektiv
Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Gitte Landors,
chefkonsulent Selveje Danmark på gla@selveje.dk
Der er plads til 220 deltagere og tilmelding sker efter først
til mølle princippet.
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