Inspirationsföreläsning:

Fritid och socialt kapital
Begreppet socialt kapital har under de senaste 20 åren fått stor uppmärksamhet i den vetenskapliga debatten inom ekonomi, medicin, politik, sociologi m.fl. områden. I svensk politisk debatt har det dock ännu inte getts den betydelse det förtjänar.
Socialt kapital handlar om människors förmåga och möjligheter att i samverkan med andra
utveckla samhället och medborgarandan. Det sociala kapitalet är nödvändigt för en god
medborgaranda och utvecklad medborgarkraft.
I andra länder börjar fritidssektorn intressera sig för begreppet och hur det kan hjälpa till
att utveckla verksamheten. Sökarljuset riktas mot hur vi med hjälp av politiska och pedagogiska metoder kan höja medborgarnas sociala kapital och vilka förutsättningar som måste
uppfyllas för att så skall ske.
Föreläsningen tar bl.a. upp följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skillnaden mellan ekonomiskt, humant, kulturellt och socialt kapital
olika slags socialt kapital: överbryggande och sammanbindande
kan ökat socialt kapital förbättra hälsan?
kan ökat socialt kapital skapa nya arbeten?
kan ökat socialt kapital öka trygghet och säkerhet i ett grannskap?
kan ökat socialt kapital stimulera ett politiskt intresse?
är ökat föreningsdeltagande en garanti för ökat socialt kapital?
det sociala kapitalets pedagogik, hur ser den ut?
hur kan det sociala kapitalet ackumuleras?

Målgrupp: politiker, chefstjänstemän, strateger och utvecklare.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: Beror på omfattning och uppläggning. Vi har ett konkret förslag till uppläggning. Kontakta oss för diskussion. Material till alla deltagare ingår.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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