RUM FOR MENNESKER
En temadag om social bæredygtighed
Onsdag d. 12. september fra kl. 9.30 til 17.00
NOR: nordic health house, Hejrevej 30, 5. sal, KBH NV

TILMELDING: FBBB.DK/TILMELDING
TILMELDINGSFRIST: D. 29. AUGUST

FOTO AF CFBO

Social bæredygtighed nævnes ofte i sammenhæng med byer, byggeri og i renoveringsprojekter med fokus på boligsociale indsatser. Men hvad dækker begrebet over?
FBBB vil med denne temadag åbne debatten og indkredse, hvordan begrebet defineres og anvendes forskelligt. Vi har
inviteret en række aktuelle oplægsholdere, som hver vil komme med deres bud og syn på spørgsmålet.
Hvordan arbejder man bevidst med byens sociale og kulturelle kapital i projekter med midlertidighed og borgerinddragelse? Hvordan kan vi gøre en forskel i arbejdet med socialt udsatte, så det giver værdi for den enkelte?
Endelig skal vi høre om konkrete projekter i kvarters-skala og i en stor boligbebyggelse, hvor social bæredygtighed er
sat højt på dagsordenen. Indimellem er der afsat tid til at netværke.
PROGRAM:
09:30:

Ankomst og morgenkaffe

10.00:

Effektmåling i socialøkonomisk arbejde
ved Margrethe Wivel, forstander, Settlementet

10.30:

Hvad virker i boligsocialt arbejde?
ved Birgitte Mazanti, centerleder, Center For Boligsocial Udvikling

11:00:

Social i et teoretisk perspektiv
ved Niels Bjørn, formand, Tænketanken URBAN

11.30:

DEBAT: Hvad er social bæredygtighed?

12.15:

Netværk og frokost

13:00:

Midlertidighed og social kapital
ved Tina Vestermann Olsen, Urban Designer og projektleder, CFBO

13:30:

Empowerment i praksis
ved Stephan C. Krabsen, administrerende direktør, Fællesskab

14:00:

Borgerinddragelse ved renovering af boligbebyggelsen Bellahøj
ved Morten Ørsager, partner, Erik Arkitekter

14:30:

Kaffepause og netværk

15:15:

Dyrkning og vedligehold af grønne fællesskaber i byen
ved Mads Boserup Lauritsen, indehaver, TagTomat

15:45:

Social bæredygtig arkitektur - hvordan formgiver vi den?
ved Ofri Earon, arkitekt maa phd, Rambøll

16:15:

DEBAT: Hvad kan vi lære fra erfaringerne?

17:00:

Slut

PRIS (excl. moms):
FBBB-, AA- & IDA-medlemmer: 750,- kr. // Ikke-medlemmer: 1.500,- kr. // Studerende: 250,- kr.

