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Socialområdet i GULDBORGSUND KOMMUNE afholder igen i år en
konference, hvor der stilles skarpt på et af tidens centrale emner
på det specialiserede socialområde. Årets tema er UDSATTE
UNGE.
Vi kan i disse dage konstatere en STIGNING I ANTALLET AF UDSATTE UNGE. Det gælder unge inden for forskellige samfundslag,
og det gælder mange forskellige problematikker, såsom hjemløshed, misbrug, diagnoser og andre psykiske udfordringer. Forskere taler om EN ”NY UDSATHED”, i og med at målgruppen har
ændret sig og er blevet MERE KOMPLEKS.
Konferencen stiller skarpt på denne generation af udsatte unge,
der ofte har komplekse problemstillinger og derfor FALDER
”MELLEM TO STOLE” i deres møde med det offentlige system.
Fire oplægsholdere vil give deres bud på, hvordan vi som
front-personale og fagprofessionelle kan hjælpe de unge mennesker, når de er i kontakt med et tilbud på socialområdet. To er
forskere inden for ungeområdet, mens de to andre er henholdsvis
talsperson og konsulent med egne erfaringer som ung og udsat.
Der er naturligvis også repræsentanter for DE UNGE SELV. De
deltager i den afsluttende paneldebat, hvor de sammen med
KOMMUNALE FAGFOLK OG AKTØRER FRA CIVILSAMFUNDET
debatterer nye løsninger i støtten til de udsatte unge.
Dagen bliver kyndigt dirigeret af journalist og standupkomiker
SEBASTIAN DORSET, der selv har gennemlevet en svær ungdom
præget af depression og andre udfordringer.

TILMELDING
Handicap har fået tildelt 20 pladser til konferencen. De vil blive
fordelt efter faglig relevans og den enkelte medarbejders
interesse. Er du interesseret i at deltage, så tilmeld dig på:
www.gh.nemtilmeld.dk/1 senest den 17. oktober. Du vil få
besked den 22. oktober, om du har fået en plads.

PROGRAM
08:00-09:00

Morgenmad

09:00-09:20

Velkomst v/ konferencier
SEBASTIAN DORSET
Journalist, standupkomiker og storyteller.
Dorset er konferencier på dagen og moderator på eftermiddagens paneldebat.
Han byder også ind med perspektiveringer til sin egen ungdom, hvor han bl.a.
led af depression.

09:20-10:20

ANNE GÖRLICK
Ph.d. og adjunkt på Center for ungdomsforskning ved AAU

Görlichs forskningsområde er udsatte og sårbare unge uden for
uddannelsessystemet. Hun undersøger og evaluerer bl.a. tiltag, som kan hjælpe
de unge til at starte og gennemføre en uddannelse. Hun forsøger at udforske
alle de perspektiver og interesser, som er knyttet hertil samt overordnet at
undersøge, hvordan de unge handler, interagerer og ‘processerer’ de
betingelser, som rammesætter deres muligheder for uddannelse og arbejde.

10:35-11:15

CHRISTINA STRAUSS
Næstformand for Rådet for socialt udsatte og formand for SAND
– de hjemløses landsorganisation.
Strauss har mange erfaringer med sig i kraft af sin egen opvækst og ungdom.
Hendes barndom var præget af omsorgssvigt, og siden hun var ung, har hun haft
problemer med angst, depression og stoffer. Hun været hjemløs af flere omgange og har stadig svært ved at bo alene i eget hjem.

11:15-12:15

METTE BLADT
Ph.d. og lektor ved Københavns Professionshøjskole
Bladt har igennem en årrække forsket i (og med) marginaliserede unge og
mulighederne for deres samfundsmæssige deltagelse. I de seneste år har hun
ligeledes fokuseret på professionernes arbejde med udvikling af nye deltagelsesformer i ungeindsatserne.

12:15-13:00

Frokost

13:00-14:00

MARTIN CHRISTIAN CELOSSE-ANDERSEN
Konsulent og foredragsholder
Celosse-Andersen arbejder som konsulent med at hjælpe marginaliserede unge
mennesker væk fra kriminelle miljøer. Han har desuden undervist på Danmarks
Pædagogiske Universitet og er tilknyttet flere projekter v. Århus Universitet alle med fokus på marginaliserende samfundspositioner. Celosse-Andersen har
selv en fortid i rockermiljøet.

14:00-14:15

Kagebord

14:15-15:25

PANELDEBAT
Paneldebat med deltagelse af repræsentanter for de udsatte unge,
kommunale fagfolk og aktører fra civilsamfundet.

15:25-15:30

Tak for i dag, v/ centerchef
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