Program: Fællesmøde for frivillige
_____________________________________________________________
Dato:

17. - 18. marts 2018

Sted:

Park Hotel, Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

_____________________________________________________________
Lørdag d. 17. marts
09.30-10.00 Kaffe og te m. brød
10.00-10.15 Velkomst og præsentation
10.15-12.00 Erfaringsudveksling: Aktiviteter 2017/2018
Bordet rundt:
 Hvilke aktiviteter har I deltaget i siden sidst?
 Hvordan synes I at Facebook-gruppen fungerer?
 Hvad synes I om "Book foredrag" undersiden på organdonor.dk?
Korte oplæg:
 Oplysning på Sundhedsmessen i Øksnehallen 2017
 Oplysning på Folkemødet 2017
 Oplysning på Sundhedsdagen i Holbæk 2017
 Oplysning på Organdonationsdag 2017
Orientering om allerede planlagte aktiviteter pt. i 2018
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Oplæg: Rammer og organisation
 Quiz om Dansk Center for Organdonation
 Opgavefordeling ved arrangementer
 Regler for kørselsrefusion
 Anonymitet mellem donors pårørende og modtager
 "Info Team" skal skifte navn
 Værktøjer: organdonor.dk, bruttopræsentation og ny flyer
14.00-15.00 Workshop: Diskutér visioner for frivilligområdet i Dansk Center for
Organdonation
 Hvorfor er det fedt at være frivillig hos Dansk Center for Organdonation, og
hvad kan gøre det endnu bedre?
 Hvad vil vi på længere sigt, hvis vi kunne alt?
15.00-15.30 Kaffepause

www.organdonor.dk

15.30-17.00 Workshop: Lav et event til Organdonationsdag 2018
 Derfor er det vigtigt at lave et event på Organdonationsdagen og ikke en
hvilken som helst anden dag.
 Hvilke events kunne man lave til Organdonationsdag 2018?
Der tages et fællesbillede og portrætbilleder af dem, der mangler på hjemmesiden.
18.30-

Middag

Søndag d. 18. marts
08.30-09.00 Opsamling fra i går
 Opsamling på visioner for frivilligområdet.
 Andet.
09.00-11.00 Spil: Svar på spørgsmål fra befolkningen (inklusive kaffepause)
 Kan jeg være organdonor når ikke jeg må være bloddonor?
 Hvordan registrerer jeg mig?
 Kan man blive for gammel til at være organdonor?
11.00-12.00 Inspiration: Min personlige historie
 To fortæller deres personlige historie for alle.
12.00-12.30 Farvel og tak for denne gang
 Evaluering og forslag til indhold på fællesmødet i 2019.
 Frokostpose med sandwich og vand, som I kan tage med i hånden.

www.organdonor.dk

