International temadag om
bæredygtigt volontørarbejde
mandag den 23. september 2013
»I suggest we start
thinking of volunteering not as a service
to perform but a responsibility to learn«
Kurt Alan Ver Beek

Flere og flere rejser ud som ulandsfrivillige. Det er ikke længere kun kirkelige- og humanitære organisationer, der sender
volontører ud, flere rejser også ud på egen hånd og mange rejseselskaber har kastet sig over det danske ”volontørmarked”.
Men virker det overhovedet, eller er det bare ren fattigdomsturisme? Hvordan sikrer vi kvaliteten i volontørarbejdet både
for dem, der rejser ud, og dem der tager imod? Er danske volontører svaret på de fattiges bønner?
Kom og vær med i debatten
Dansk Missionsråd har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med etablering af guidelines for volontørarbejdet. Dette
arrangement skal ses som første skridt i denne proces og er for dig der er engageret i en kirke, uddannelsesinstitution,
forening, rejseselskab eller organisation, eller dig som generelt er optaget af volontørarbejdet. Kom og vær med!
Program:
10.00-10.20 Velkomst og rundstykker
10.20-12:00 Establishing the framework of sustainable volunteering /Martin Lee
Martin Lee er leder af det engelsk missionsråd Global Connections, og
har er en ledende figur i volontørdebatten i England samt initiativtager
til udarbejdelsen af UK Best Practice Guidelines på volontørområdet.
12.00-12:45 Frokost
12.45-13.15 The UK experience: »How sustainable volunteering guidelines work in the UK?«
13.15-15.15 Debat og arbejdsproces: På vej mod gode vaner for bæredygtigt volontørarbejde
Faciliteres af Arne Kristensen, Impact & Benjamin Kobborg, Afrika InTouch
Hvordan sikres kvalitet i forberedelsen?
Hvordan sikres faglig og relevant læring for volontører og partnere?
Hvordan sikres gensidighed i forholdet mellem udsender og modtager?
Hvordan sikres et langsigtet engagement efter hjemkomst?
15.15-15.30 Opsamling og hvor går vi hen herfra?
Sted:
Tid:
Arrangør:
Tilmelding:
Pris:

Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg, Diakonhøjskolen,
Mandag d. 23 september, kl. 10-15.30
Dansk Missionsråd
phm@dmr.org
150 kr.
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