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UNGDOMSRINGENS INTERNATIONALE
INSPIRATIONSKONFERENCE 2019
Program:

Kl. 09.30 – 10.00

Morgenmad og velkomst ved Landsrådsmedlem Pedja Jovetic.

Kl. 10.00 – 10.45

ECYC:
Paraskevi Christou kommer fra den græske kluborganisation Cyprus
Youth Clubs Organisation (Koken), ligesom hun også er
bestyrelsesmedlem i European Confederation of Youth Clubs (ECYC).
ECYC repræsenterer et europæisk netværk af ungdomsorganisationer,
heriblandt Ungdomsringen. ECYC praktiserer og fremmer internationalt
ungdomsarbejde. Med 19 repræsenterede organisationer når ECYC 1,2
millioner unge, og organisationen yder støtte til ungdomsklubber og
andre former for internationalt arbejde.
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ECYC’s formål er at styrke unge gennem internationalt ungdomsarbejde
for at fremme det demokratiske og civile samfund og tilskynde de unge
til at være aktivt involveret i deres lokalsamfund.
At involvere unge mennesker og hjælpe dem med at deltage aktivt i
deres samfund er et af de ledende principper for ECYC.
Kl. 10.45 – 11.00

Pause, netværk

Kl. 11.00 – 11.45

NBS4 – Fritidscenter Bispebjerg Nord:
Emilia Chantell Lind er pædagogisk projektkoordinator ved NBS4 –
Fritidscenter Bispebjerg Nord. Emilia har efter sidste års Internationale
Konference startet NBS4’s Internationale arbejde op med succes. Emilia
vil på årets Internationale Konference dele den viden og erfaring, hun
gennem dette arbejde har indhentet.
NBS4 – Fritidscenter Bispebjerg Nord er fællesnavnet for en række
fritids- og ungdomsklubber i Københavnsområdet, som alle børn og
unge mellem 10 og 18 år kan være medlem af. Klubberne har hver
deres særlige kendetegn og traditioner, men har også aktiviteter på
tværs af klubberne. Fælles for dem alle er, at de udgør en udfordrende,
sjov og tryg ramme for et indholdsrigt fællesskab og fritidsliv, med
kompetente nærværende voksne med solid faglig baggrund.
NBS4 – Fritidscenter Bispebjerg Nord arbejder tæt sammen med de
lokaler skoler, sportsklubber, boligforeninger, og danseskoler så deres
medlemmer altid kan få hjælp til lektier, gå til fodbold eller andet.

Kl. 11.45 – 12.00

Pause, netværk

Kl. 12.00 – 12.45

Vordingborg Ungdomsskole:
Marta Rudnicka er en opgavejonglør, som til dagligt arbejder med
samskabelse og internationale ungdomsprojekter i Vordingborg
Ungdomsskole.
Tag på en kort rejse til den international verden af Erasmus+ - dannelse,
youth work og interkulturel læring. Marta Rudnicka vil fortælle om sin
personlige og professionelle udvikling gennem deltagelse, fundraising,
afvikling og udvikling af talrige EU-støttet dannelsesprojekter. Få
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inspiration og lyst til at bruge Erasmus+ fonde til at facilitere
samskabelses- og læringsprocesser i det lokale område.
Der kommer ikke de store ”salgstaler”, men mulighed for at møde en
ildsjæl og høre historierne om inspirerende mennesker, innovative
projekter, spændende læringsværktøj og den kærligheds-boost,
selvtillid og magi, som følger med på ungdomsudvekslinger, seminarer
og internationale kurser.
Kl. 12.45 – 13.30

Frokost

Kl. 13.30 – 14.30

Workshop/Skriveværksted - runde 1. DUF ved International konsulent
Rasmus Jacobsen, Erasmus+ ved Louise Frilund, Fuldmægtig i
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kl. 14.30 – 15.30

Workshop/Skriveværksted - runde 2. DUF ved International konsulent
Rasmus Jacobsen, Erasmus+ ved Louise Frilund, Fuldmægtig i
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Tanken med workshopsne/skriveværkstederne er, at I her kan komme
med enten igangværende projekter og få sparring på disse, eller I kan få
hjælp og støtte til at starte en ansøgningsproces op ved enten Erasmus+
eller hos DUF.
Paraskevi, Emilia og Marta cirkulerer med rundt i workshopsne, så I
også har mulighed for at sparre med dem.

Kl. 15.30 – 16.00

Check og evaluering, og tak for i dag ved Landsrådsmedlem Pedja
Jovetic.
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