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Invitation Tilmelding: 
 

 Ønsker du at deltage, bedes du venligst snarest sende 
en mail til Anette Roed Philipsen på AL05@suf.kk.dk 
med følgende oplysninger:

 

 Navn: 

 Stilling: 

 Evt. organisation: 

 Mail: 

 Telefon:

 

 Udfyld venligst kontaktoplysningerne, så vi efter kon-
ferencen kan sende dig en avis med hovedpunkter fra 
dagen.

 Der er et begrænset antal pladser, som vil blive fordelt 
med henblik på en rimelig repræsentation af de forskel-
lige interesseområder.

 Bemærk venligst, at du først er tilmeldt, når du modta-
ger en bekræftende mail. 

 



  9.30  Registrering og morgenkaffe 

10.00  Velkomst og præsentation af 

frivillighedspolitikken 

 v/ Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen

10.25 Sker der noget i København 

– eller hvad?                                            

 Hvad skal frivillighedspolitikken være platform for?

 •  Socialforvaltningen: v/ Mia Bjørnø 
  (§ 18, Frivilligcentrene og Kontaktudvalget)

 •  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: 
  v/Trine Dencker Christensen

 •  Børne- og Ungdomsforvaltningen 
  v/ Mikala Jørgensen

 •  Kultur og Fritidsforvaltningen: 
  v/ Rikke Rasmussen og Franka Abrahamsen

 •  Teknik- og Miljøforvaltningen: 
  v/ Liv Oustrup og Tony Bech

12.00 Frokost

12.45 ”Vi gider ikke hænge på sure chefer” 

 v/ John Lagoni, Aktivitetscentret Sankt Josef.

Frivillighedskonference
den 15. februar 2011 i festsalen

13.15 Partnerskaber og virksomheders sociale 
ansvar 

 v/ Carsten Ingerslev Center for Samfundsansvar, 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

13.45 Pause

13.55  Social Innovation – Nye løsninger 
til gavn for borgere, bundlinje og en 
bedre verden 

 v/ Social businessekspert og erhvervsinnovatør 
Tanja Ellis. 

14.40 Kæpheste, gode ideer & opsamling 

 v/ ældrechef Margrethe Kusk Pedersen og facilitator 
Nicolai Carlberg  

15.20 Introduktion til udstilling og 
interviewbog om frivillige 

 v/ forfatter Ebbe Berg

15.30 Fernisering 

 af ”Seniorfolk – der er brug for os” i Rådhushallens 
kunstudstilling. v/ Sundheds- og Omsorgsborgmester 
Ninna Thomsen

15.40 Vi byder op til dans... 

 

16.00 Slut

Program:

Der inviteres frivillige organisationer og andre samarbejdspartnere, 
politikere fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og kommunens medarbejdere.  

Konferencen fi nder sted i Festsalen på Københavns Rådhus og i Rådhushallen, hvor en udstilling med portrætter
og skulpturer af frivillige vil skabe en festlig afslutning på konferencen. 


