VINK INVITERER TIL
DIALOGMØDE MED
SAMFUNDSENGAGEREDE
UNGEFORENINGER
Frivillige foreninger i København arbejder for at
skabe sociale netværk, hvor unge individer kan
finde identitet, fællesskab og skærpe faglige og
sociale kompetencer. Du har nu som medarbejder
en unik mulighed for at møde
foreningsrepræsentanter og høre om deres
frivillige arbejde.
Foreningerne har i nogle tilfælde religiøsitet som
fællesnævner. I andre tilfælde er det etnicitet, sprog
og kultur der er fællesnævner. Andre foreninger har
en fællesnævner i uddannelse, faglighed og
etablering af rekrutteringsnetværk til virksomheder.
Fælles for foreningerne er samfundsengagement,
demokratisk deltagelse og aktivt medborgerskab.
VINK og MHT inviterer ungeforeninger og
medarbejdere med ungekontakt til en dag med
udveksling af erfaringer i ungearbejdet.
Vi skal bl.a. diskutere:
Hvordan foreninger på forskellige måder
fremmer deltagelse i samfundet og
fremmer unges følelse af inklusion
Hvilken gensidig gavn medarbejdere og
foreninger har af dialog og kendskab til
hinanden
Hvor det er muligt for medarbejdere at gøre
brug af de frivillige foreningers tilbud og
viden i arbejdet med unge.

NETVÆRK TIL FÆLLES LÆRING
ET SAMARBEJDE MELLEM VINK OG MHT
CONSULT
STØTTET AF SOCIAL- OG
INTEGRATIONSMINISTERIET
DELTAGENDE FORENINGER
DANSK-ISLAMISK CENTER
MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

UNGEARBEJDE
OG
FORENINGER
INKLUSION VIA
FRIVILLIGHED

DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE
NYDANSK UNGDOMSRÅD
OLYMPIC AMAGER
O.N.E. KØBENHAVN
SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MUSLIMER (SUM)
VIOMIS
DANSK ANATOLIEN UNGDOM KØBENHAVN

OPLÆG V/ FATIH ALEV
DANSK ISLAMISK CENTER
OG
SEHER ALTINKAYA
O.N.E. KØBENHAVN

HVAD ER VINK?
VINK er en videns- og rådgivningsenhed for personale
med ungekontakt i Københavns Kommune. VINK giver
rådgivning om inklusion, den svære dialog og tidlig
forebyggelse af radikalisering.
HVEM KAN BRUGE VINK?
VINK er relevant for dig, hvis du er lærer, pædagog,
gadeplansmedarbejder,
socialrådgiver,
bibliotekar,
jobkonsulent, integrationsmedarbejder el.lign. og i dit
daglige arbejde har kontakt med unge i alderen 14 til 25
år.
VINKs tilbud er gratis og omfatter:
Netværksdannelse mellem professionelle og
frivillige aktører, der arbejder med samme

PROGRAM FOR DIALOGMØDE
Kl. 09.00-09.05
Kl. 09.05-09.10
Kl.09.10-09.35
Kl.09.35-10.00
Kl.10.00-11.00
Kl.11.00-11.10
Kl.11.10-11.40
Kl.11.40-11.50
Kl.11.50-12.00
Kl. 12.00-12.30

Ankomst
Velkomst og præsentation af visionerne bag ”Netværk til fælles læring” v/ Christine Lunde
Rasmussen, VINK-sekretariatet, Københavns Kommune.
Oplæg om samfundsengagement og aktivt medborgerskab gennem Islam v/ Fatih Alev,
Dansk Islamisk Center
Oplæg om – o.n.e. - organisationen for netværk og erfaringsudveksling.
v/Seher Altinkaya, O.N.E. Kbh.
Speeddating med ungdomsforeninger.
Pause
Workshops om Samarbejde og netværk ml. kommunale medarbejdere og frivillige v/TFI
TaskForceInklusion, Københavns Kommune
Workshop præsentation af resultat
Opsamling og afrunding v/ Muhammad Hee, VINK-sekretariatet, Københavns Kommune
Frokost-buffet i restaurant Spisehuset, DGI-Byen

målgruppe af unge.
Ressourcepersoner, der står klar med personlig
vejledning, hvis du har en konkret bekymring

Der vil være rig mulighed for netværking med de øvrige deltagere efter arrangementet.

eller vil vide mere om håndtering af unge i
modstand.
Vidensoplæg med fokus på inklusionspædagogik,
konfliktløsning, interkulturel kommunikation
samt radikale idéer og grupper i København.

TID OG STED
17. september 2012
kl. 09.00 – 12.30
DGI-Byen, Spisehuset (se kort nederst)
1704 – København V.

Derudover bestræber vi os på at tage følsomme
politiske/religiøse/kulturelle emner op til
diskussion, med formålet at afmystificere, skabe
dialog og erfaringsudveksle på tværs af
forvaltninger og organisationer.

TILMELDING
Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og arbejdsplads til a72v@bif.kk.dk.
Det er gratis at deltage og fungerer efter først til mølle princippet. Der er 45 pladser.
SPØRGSMÅL?
Ring på telefon 23 23 96 41 til Muhammad Hee

