Europæisk år for frivillighed
I november 2009 besluttede EU’s ministerråd at følge Europakommissionens
forslag om at udnævne 2011 til Europæisk Frivillighedsår.
Årets officielle navn er ’Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab (2011)’ forkortet til Det Europæiske Frivillighedsår 2011. Et
år hvor der sættes fokus på frivilligt arbejde og som har til formål at fremme
aktivt medborgerskab.
Regeringen vil blandt andet bruge året som springbræt til at få flere danskere til
at engagere sig i frivilligt arbejde. Regeringen har således en ambition om, at
hver anden dansker i 2020 udfører frivilligt arbejde. I dag er det hver tredje
dansker.
Til frivillighedsåret 2011 er der via Satspuljen afsat i alt 3 mio. kroner til at afvikle en række aktiviteter i Danmark.
I løbet af frivillighedsåret vil der landet over blive afviklet en række aktiviteter
og arrangementer. På hjemmesiden for året www.frivillighed2011.dk kan du
læse om aktiviteterne, og holde dig orienteret om arrangementer.
Fusion af Videnscenter på Ældreområdet
Videnscenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut er 1. oktober 2010
blevet fusioneret med Professionshøjskolen Metropol. Fusionen er et led i
Metropols strategi om at styrke og synliggøre forsknings- og udviklingsområdet, hvor Videnscenter på Ældreområdet med særlig vægt kan bidrage med
formidling og forskning inden for ældreområdet.
Videnscenter på Ældreområdet vil fremover være forankret i området Forskning og Udvikling på Sundhed, Pleje og Rehabliteringsområdet, som det ene
af de tre videnscentre med fælles ledelse og administration. De to øvrige
centre er Center for Urban Sundhed og Center for Sammenhængende Forløb. De tre centre har hver sit overordnende fokus, men ældre mennesker er
slutmålgruppen for flertallet af opgaver i de to eksisterende centre.
Læs mere om fusionen på http://www.phmetropol.dk
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AktivitetsKalender 2011
23. december 2010 - 3. januar 2011: Sekretariatet holder lukket
14. - 15. januar 2011: Bestyrelsesseminar
1.

april 2011: Bestyrelsesmøde

27. maj 2010: Bestyrelsesmøde
7. - 9. september 2010: Årskursus, Hotel Nyborg Strand
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