	
  
	
  

	
  

Temadag med inspiration til Udsatterådets arbejde
Ved Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm, Huset Zornig
______________________________________________________________________
Hvordan etablerer man en god dialog med socialt udsatte borgere? Hvad er den brændende
platform i dag, og hvor kan man sætte ind? Hvordan udarbejder og efterkommer man en tydelig vision og strategi i Udsatterådet? Og hvilke metoder skal vi bruge til vidensindsamling for
at kunne efterkomme de udsattes egne ønsker?
Med udgangspunkt i Udsatterådets lokale udfordringer og ambitioner på udsatte borgeres
vegne kan Huset Zornig facillitere en temadag med bred inspiration omkring udsathed. Vi vil i
løbet af dagen forholde os til de ovenstående spørgsmål samt tilbyde viden omkring børn og
andre pårørende af udsatte voksne og deres indbyrdes forhold samt viden om, hvordan man
konkret faciliterer en bred dialog mellem med borgere – udsatte såvel som ressourcestærke –
og lokalpolitikere.
Dagen skal også bruges til, at rådsmedlemmerne formulerer afklaringsspørgsmål, som Rådet
skal have afdækket, inden der kan laves konkrete Indsatser. Det kunne være spørgsmål som,
"findes der hjemløshed i vores kommune", "Er der fattigdom i kommunen", "forekommer der
bande- og rockerudfordringer", "arbejdsløshed og psykiatri - er vores kommune særligt udfordret her?" osv.
Udkomme/produkt på dagen: En vision for Rådets arbejde med konkrete overskrifter på, hvad
der skal arbejdes for i Udsatterådet.
Form:
• Oplæg om udsathed ved Lisbeth Zornig Andersen med
udgangspunkt i Huset Zornigs arbejde med og undersøgelser af udsathed.
• En livsekspert, som selv er et udsat menneske, fortæller
om at være med i Stemmer På Kanten og få udsatte mennesker i tale. Herunder inspiration fra Stemmer På Kantens idekatalog over løsninger til udfordringer for udsatte borgere, formuleret af dem selv.
• Workshop, hvor der diskuteres og vælges fokusområder,
der er relevante for 2015. Desuden klippe-klistres
en fremtidig avisforside for 1.1. 2016 med de resultater af rådets indsatser, som man ønsker at have
nået til den tid. Se billede til højre som eksempel på

	
  
	
  

	
  
sådan en forside. Avisen kan senere trykkes som plakat, ligesom der kan laves dækkeservietter, som Rådet kan benytte ved Rådsmøder som en påmindelse om, hvad fokus er.

