Nyt helt særligt initiativ
fra Frivilligcenter Sorø
Har I i jeres forening varme og overskud til at række ud til jeres næste?
Udsatte familier med børn og unge er ofte isolerede og ensomme pga. af deres sociale/økonomiske
forhold. Mange af dem tror, at de er de eneste, der har det sådan, og de mangler energi, mod og økonomi
til selv at opsøge gode fællesskaber.
Os i Frivilligcentret: Helge, Michael, Lene, Jesper, Elisabeth, Rosa, Anne-Birthe, Tonie og Lone vil gerne
invitere jer til et udviklingsarbejde, hvor vi sammen på kryds og tværs kan inspirere hinanden og skabe
muligheder for disse familier.
Nogen kalder det social kapital, men vi kan også bare spørge, om jeres forening har hjerterum og varme
til at række ud og give en hjælpende hånd?
Har I lyst til at være med til at kigge på og udvikle nye muligheder for disse familier?

Så kom til en spændende workshop
torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.30-20.30
i Naturbørnehuset Fuglereden, Veddevej 19 i Munke Bjergby
Alle frivillige er velkomne, så send endelig videre i din forening.
Det er gratis at deltage, og der bliver serveret godbidder og mad undervejs.

Program

Tilmelding

Kl. 16.30 Velkomst og praktisk info.
Frivilligcentrets tanker bag workshoppen.
En virkelig fortælling om, hvordan det er at
være udsat, og hvor meget det betyder at
komme med i et frivilligt fællesskab.

via https://frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk/
senest søndag den 19. maj 2019.

Kl. 16.50 Brainstorm: Frem med ideer, ønsker, håb….
Kl. 17.20 Vi spiser et let måltid sammen.
Tid til at netværke og reflektere.
Kl. 18.00 Levedygtige tiltag: Præsentation af forslag.
Kl. 18.30 Planer: Hvordan kommer vi godt i gang?
Der er kaffe og sødt til.
Kl. 20.00 Fælles opsamling.
Kl. 20.30 Workshoppen slutter.
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