SOCIETY QUEST
LIU RELATION

Hur får vi ett
mer inkluderande
samhälle för äldre?
Välkommen till första tillfället av Society Quest om
ämnet inkludering.

Välkommen till Society Quest inom området inkludering med
syfte att skapa grogrund för samverkan mellan kommun,
näringsliv, det civila samhället och Linköpings universitet.
Onsdagen den 28 april kl 09.30–16.00
Linköpings universitet Campus Norrköping, Kåkenhus, Kungsgatan 40

Skicka in dina frågor
Vi vill ta upp frågor som är intressanta
för er som deltar. I samband med
anmälan får ni gärna beskriva era
Ett samarbete mellan

9.30 Fika och registrering
10.00 Presentationer av
samhällsutmaningar
Kommun/offentlig sektor, akademi
och det civila samhället
10.45 Studentpitchar

Varför inkludering?
När samhället förändras runt vår alltmer åldrande befolkning skapas många
nya möjligheter. För att kunna ta nytta
av dessa gäller det att arbetar för att
främja inkludering inom bland annat
ny teknik, utbildning och kultur.
Genom att samlas kring utmaningen
inkludering för äldre vill vi engagera
och öka förutsättningarna för nya samarbeten inom olika forskningsområden
men även kring studentjobb.

Program

frågeställningar så vi kan engagera
relevant forskarkompetens inom
området. Det bör vara frågor som kan
diskuteras i öppen grupp så att
sekretessavtal ej behövs.

Anmälan senast 21 april
Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.
Begränsat antal platser.
Vid frågor kontakta
monica.hjern@norrkoping.se på
Norrköpings kommun eller
kristina.lyngenberg@liu.se på LiU Relation.
Anmäl dig här eller besök liurelation.se

En del av

11.15 Presentationer av
samhällsutmaningar
Kommun/offentlig sektor, akademi
och det civila samhället
12.00 Lunch med mingel
13.00 Workshops i parallella sessioner
16.00 Sammanfattning och presentation
		av kommande aktiviteter

Vad är Society Quest?
Society Quest har utvecklats med utgångspunkt att utmaningar från samhället matchas
med akademisk kompetens. Syftet är att ge
forskare insikt om relevanta frågeställningar,
initiera gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt samt etablera nya
kontakter och nätverk.
Under dagen presenteras utvecklingsidéer
och frågeställningar vilka sedan diskuteras i
workshopform.

