Jeg tilmelder mig konferencen
Fattigdom, sundhed og integration
Torsdag den 7. juni i Aarhussalen

Praktiske oplysninger

Arbejdsplads/organisation:

EAN -nummer:

Torsdag den 7. juni 2007,
kl. 9:30–16:00
Aarhussalen
Skt Knuds Torv 3, 2.
8000 Aarhus C
100 m fra Århus banegård og
300 m fra Busterminalen

Stilling:

Navn:

Deltagergebyr:
Adresse:

Postboks:

Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 2.
Aarhus

Medlemmer af Socialpolitisk
Forening
kr. 400,–
Ikke-medlemmer
kr. 650,–
Studerende, arbejdsløse
og pensionister
kr. 250,–

Tilmeldingsfrist: Fredag den 26. maj 2007
Tilmelding kan ske ved at poste,
maile eller faxe til:

Postnummer:
By:

Socialpolitisk Forening
Dortheavej 61, 3.
2400 København NV

Tlf.:
E-mail:

Tlf. 35 82 83 50
Fax 35 82 83 58

Jeg øsker at deltage i workshop:

E-mail: Socpolfo@post.tele.dk.

Fattigdom og socialt udsatte

SE.nummer: 16 96 59 28

Integration
Ulighed i sundhed
Deltagergebyr
Medlem af Socialpolitisk Forening kr. 400,–
Ikke-medlem kr. 650,–

Når tilmelding er modtaget fremsendes girokort
Betalingsfrist:

Fredag den 26. maj 2007

Information

Se hjemmesiden:
www.napincl.dk

Studerende, arbejdsløs, pensionist kr. 250,–

Sendes til:
Socialpolitisk Forening
Dortheavej 61, 3.
2400 København NV

Konferencen er støttet af EU,
Socialministeriet og Rådet for Socialt Udstødte

Fattigdom
sundhed
og
integration

– sæt ﬁngeraftryk på den danske nationale handlingsplan

Tid og sted:

Torsdag den 7. juni kl. 9.30–16.00

Program

»Danmarks Handlingsplan for Social beskyttelse og Inklusion«
er regeringens bud på, hvem der er fattige samt socialt og sundhedsmæssigt udsatte, og hvad der skal gøres for at bekæmpe
fattigdom og social ulighed i sundhed. Handlingsplanerne beskriver for første gang indsatserne på det sociale og sundhedsmæssige område.

Kl. 09.30 Indskrivning og kaffe

Handleplanen er et spændende redskab for alle, der er optaget
af sociale og sundhedsmæssige spørgsmål. Men er planen god
nok?

Kl. 10.15 Nutidens fattigdom
v. Preben Brandt, Formand for Rådet for
Socialt Udsatte

Det er formålet, at indsamle erfaringer fra et bredt udsnit af frivillige, fagfolk, forskere, politikere, administratorer og brugere,
der arbejder med de sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, og formidle resultaterne af konferencerne til den brede
offentlighed gennem presse og udsendelse af rapporter. Målet
er at påvirke diskussionen og også at komme med nye bud på,
hvad der skal gøres for at bekæmpe fattigdom og social ulighed
på sundhedsområdet.
Projektet »NAP social eksklusion – NGO-projekt« gennemføres
med økonomisk tilskud fra EUs program for mere viden om
nationale handleplaner, Socialministeriet og Rådet for Socialt
Udsatte. Formålet er at skabe større opmærksomhed og debat
om den danske nationale handleplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.
Der har allerede været afholdt en konference i København i
april. Der afholdes en samlende afsluttende konference den 22.
oktober i København.

Kl. 11.00 De udsatte og sundheden
v. Seniorforsker, programkoordinator
Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed
Kl. 11.45 Introduktion til workshops
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Arbejde i workshops
Til hver workshops er der tilknyttet en
temaleder, som indleder arbejdet med et
kort oplæg.
1) Fattigdom og socialt udsatte
2) Integration
3) Ulighed i sundhed
Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe i grupperne
Kl. 15.00 Temalederne præsenterer synspunkter,
ideer og forslag fra hver workshop.
Fælles debat i plenum
Kl. 16.00 Afslutning

Dortheavej 61, 3.
2400 København NV

For at få ﬂere med i dialogen om, hvad der gøres for at bekæmpe fattigdom og ulighed i sundhed og skabe bedre integration,
afholdes der 3 konferencer, som er åbne for alle interesserede;
brugere, frivillige, fagfolk, studerende, forskere, politikere og
administratorer. Folk der arbejder på institutioner, på gadeplan, kommuner, regioner, foreninger. Alle er velkomne.

Kl. 10.00 Velkomst
v. Konsulent Finn Kenneth Hansen CASA,
Center for alternativ samfundsanalyse

Socialpolitisk Forening

CASA og Socialpolitisk Forening er sammen med andre parter
gået sammen om projekt »NAP social eksklusion 2006 – NGOprojekt« med det formål at udbrede kendskabet til den danske
handlingsplan og desuden skabe diskussion og fremlægge forslag der kan forbedre kommende planer.

Frankeres
som
brev

EUs medlemslande er blevet enige om at udarbejde Nationale
Handleplaner (NAP) om social beskyttelse og inklusion. Handleplanerne omfatter foruden initiativer til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse også mål og planer for områderne
pensioner, sundhed og langvarig pleje.

