PFA BRUG LIVET FONDEN
PÅ FOLKEMØDET 2017
• Torsdag den 15. juni •

Socialt udsatte udfordres yderligere!
kl. 17.00 - 17.45
Kom og deltag i en debat med kommunale repræsentanter og
de frivillige, som gør en indsats for nogen af de mest udsatte
i Danmark. Vi sætter fokus på nogle af de udfordringer, som
mennesker, der er på kanten til at være udsat og hjemløs,
oplever. Og vi ser på, hvordan det kan gøres lettere at møde
et sårbart menneske og dettes behov uden at blive fanget
i komplekse regelsæt. I debatten inddrages erfaringer og
gode eksempler, som de frivillige har gjort sig i deres daglige
engagement.
Paneldeltagere:
•
•
•
•

Peter Rahbæk Juel, Borgmester, Odense (S)
Aage Rais, socialordfører, Aarhus Byråd (S)
Isabella Mittelstein, medstifter, Projekt Husvild
Aase Ebbesen, næstformand Happy Dogs

Moderator:
• Niels Overgaard, Leder af Kommunikation, PFA

Kan psykisk sårbarhed være en styrke på
arbejdsmarkedet?
kl. 19.00 - 19.45
Hvert syvende børn har været i behandling for en psykisk
lidelse, inden de fylder 18 år. 122.000 børn vokser lige nu op
i hjem med alkoholmisbrug, og 43.000 børn har en forælder
med psykisk sygdom. Derudover oplever mange vold eller
seksuelle overgreb.
Det er meget høje tal for psykisk udsathed i den danske
befolkning, og hver anden langtidssygemelding og
førtidspension skyldes en psykisk lidelse. I dag er der stadig en
vis tabu omkring psykiske lidelser, hvad enten de er medfødte,
eller er følger af traumer, og arbejdsmarkedet kan virke som
lukket land, hvis man ikke kan arbejde fuld tid med 200 km i
timen. Men kan psykisk sårbarhed være en kompetence, der
ligefrem kan være et plus på arbejdsmarkedet?
TUBA og Landsforeningen Spor inviterer til paneldebat,
hvor vi vil finde svar på: Hvad er det særlige, mennesker kan,
når man har været igennem en livskrise eller mestrer en
angstlidelse? Hvordan kan disse kompetencer komme i spil på
en arbejdsplads?
Deltagere:
•
•
•
•
•
•

Johnnie Kragh, adm. direktør, Specialisterne
Morten Daus-Petersen, medstifter, Ressourcemenneskene
Carsten Larsen, stifter, Næstehjælperne
Helle Borrowman, formand, Landsforeningen Spor
Henrik Appel, landsleder, TUBA
Jon Johnsen, koncerndirektør, COO, PFA

Moderator:
• Birgitte Lesanner, Drifts- og Kommunikationschef, TUBA

PFA BRUG LIVET FONDEN
PÅ FOLKEMØDET 2017
• Fredag den 16. juni •

Fra ildsjæl til professionel

Kommunerne kan det hele – eller kan de?

kl. 15.00 - 15.45

kl. 19.00 - 19.45

Kom til åben workshop og få vendt dine udfordringer ved at
professionalisere din sag, engagere frivillige eller sætte netop
din sag på den politiske dagsorden. Mød et veloplagt panel af
sager og foreninger, der selv er i gang med at professionalisere
sig samt en moderator, som har erfaring i at rådgive dem. Og
som alle er klar til at indgå i en åben debat om dine muligheder
og udfordringer!

Nu 10 år efter strukturreformen blev vedtaget, ser vi tilbage
og gør status over, hvilken betydning den har fået for borgere
med handicaps. Alle handicappede borgere har forskellige
behov og forskellige udfordringer. Spørgsmålet er, om der er
viden nok om de forskellige handicapgrupper i kommunerne,
og om der er tilstrækkeligt med specialiserede fagfolk til at
varetage handicappede borgeres behov? Kom og deltag i
debatten, når handicapforeninger og kommunalpolitikere
sætter fokus på, hvordan det er gået de 10 sidste år, og om
målene for reformen er blevet indfriet.

Paneldeltagere:
• Kenneth Øhrberg, direktør, Danske Hospitalsklovne
• Jette Olsen, formand, Immun Defekt Foreningen
• Lone Lauritzen, bestyrelsesmedlem, Servicehunde til
Handicappede
Moderator
• Sune Bang, direktør, Kommunikationsbureauet København

Vi ser på beskæftigelsen af handicappede borgere, og om
vi har fået et mere inkluderende arbejdsmarked. Fungerer
“nærhedsprincippet” i praksis? Får de handicappede borgere
mere omsorg og mere kvalificeret hjælp nu? Samarbejdes der
over kommunegrænserne for at give borgeren det bedste
tilbud, eller vælger kommunerne selv at løfte opgaven?
Deltagere
• Kristian Hegaard, MF (RV)
• Heidi Thamestrup, Landsformand,
Landsforeningen Autisme
• Elisabeth Brummerstedt, Foreningen for Børn med
Handicap og deres Familier
• Knud Aarup, formand, Socialpolitisk Forening
• Brian Skov Nielsen, rådmand Odense, (Enh.)
• Hans Skou, Medlem af Aarhus Byråd, (V)
Moderator
• Niels Overgaard, Leder af Kommunikation, PFA

PFA BRUG LIVET FONDEN
PÅ FOLKEMØDET 2017
• Lørdag den 17. juni •

Sårbare børn og unge – hvordan forebygger og
støtter vi dem?

Ildsjæle i ord og streger – Hjertesagsreception

kl. 14:00 – 14:45

Er du en ildsjæl? Så kom til event. PFA Brug Livet Fonden
stiller skarpt på, hvad en ildsjæl er, hvad der driver en god ide
til handling, og hvad der skal til for at engagere frivillige i et
projekt. Mød SMILfondens stifter, Sisse Fisker, og hør hendes
erfaringer med at stifte sin sag, og hvor den er i dag. Mød også
medlem af fondens bestyrelse, billedhugger Bjørn Nørgaard,
der vil fortælle, hvad der for ham kendetegner en ildsjæl, og
hvorfor vi har brug for ildsjæle.

Børns Voksenvenner og Girltalk afholder en debat, som tager
udgangspunkt i foreningernes arbejde med sårbare børn
og unge og vil sætte fokus på, hvilke samfundsproblemer
organisationerne er med til at løse. Debatten ridser tendenser
op i forhold til, hvilke udfordringer, vi oplever, at børnene og
de unge står med i dag - og hvordan vi sammen kan skabe et
bedre samfund for udsatte børn og unge.
Paneldebatten spørger en forsker, en praktiker, Børns
Voksenvenner og Girltalk samt en politiker hvilke større
samfundsproblemer for børn og unge de ser i samtiden
og fremtiden. Hvad betyder øget individualisering,
høje skilsmisserater, præstationssamfund og andre
samfundsudfordringer for børns og unges trivsel og
sårbarhed? Hvordan forebygger og støtter vi børn og unge så
ensomhed, mistrivsel, mobning, psykisk sårbarhed ikke bliver
dominerende i deres liv?
Deltagere:
•
•
•
•
•

Karin Nødgaard, socialudvalgsmedlem, MF (DF)
John Halse, foredragsholder og forfatter
Helle Rabøll Hansen, Ph.D og forsker, DPU
Anna Bjerre, Direktør, Girl Talk
Sarah Højjgaard Cawood, Sekretariatschef, Børns
Voksenvenner KBH

Moderator:
• Lotte Nystrup Lund, partner og strateg, FUTU
Innovationsbureau

kl. 18.00 - 18.45

Har du selv en hjertesag, eller er du en ildsjæl? Kom forbi PFA
Brug Livet fonden i PFA’s telt, hvor vi slutter af med at hylde de
mange Folkemøde-deltagere, der har bakket op om fonden og
hjulpet med at samle hjerter ind for at støtte en god sag.
Deltagere:
• Bjørn Nørgaard, billedhugger, medlem af PFA Brug Livet
Fondens bestyrelse
• Sisse Fisker, stifter, SMILfonden
Moderator:
• Jon Johnsen, koncerndirektør, COO, PFA

