FO-Aarhus
Centrum for Netværk - Oplysning - Idéudvikling - Oplevelser

HAR DU HØRT ?
Vi har en bred vifte af kulturelle
og tværgående aktiviteter, uddannelser, projekter, oplevelser,
debatter og foredrag. Vi er en
moderne folkeoplysning med
fokus på at engagere og begejstre, flytte holdninger og skabe
nyt. Med andre ord at sætte spor
i samfundet.
FO-Aarhus har eksisteret siden
1973. I mere end 25 år har vi arbejdet sammen med partnere
om brugerdreven folkoplysning,
og bidraget til det demokratiske
fællesskab.

HVEM VI ER ?
I samarbejde med offentlige institutioner har FO-Aarhus adskillige
undervisningstilbud til arbejdsløse
med henblik på, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter
af denne type er blevet en specialitet
for FO-Aarhus sammen med varieret
tilbud til flygtninge og indvandrere
om uddannelse og integration i det
danske samfund.
Vores samarbejdspartnere er en
meget forskelligartet skare af foreninger, institutioner og frivillige. Alt
fra kendte forfattere og musikere, en
fodboldklub i superligaen, hvor vi
blandt andet udbyder sprogundervisning for AGFs udenlandske spillere, til bæredygtige interessenter
og aktører på integrationsområdet
har vi samarbejdet med. Herimellem
er der masser af andre som Århus
Stiftstidende, Studenterhus Aarhus
og Kulturhovedstad Aarhus2017.

”Kåret til bedste
aftenskole anno 2015 for i
særlig grad at stille skarpt
på debatskabelse”
”Vinder af DM i
partnerskab anno 2014 ”

FOpskrift
INGREDIENSER
1 kg. netværk
600 g. kreativitet og innovation
450 g. ligefrem kommunikation
5 dl. gensidig tolerance og tillid
3 spsk. indbyrdes samspil
1 stilk socialøkonomi
Pynt med en håndfuld trivsel
FREMGANGSMÅDE
Bland alle ingredienserne sammen og
pisk godt. Smag til med fornuftig
dialog, gode værdier, motivation og
engagement. Nydes med et væld af
lokale aktiviteter og sunde relationer.
... Fordi netværk handler om mennesker!

OMTALE
”FO-Aarhus vinder partnerskabsprisen for i flere år at have været en aktiv medspiller i byen, hvad enten det
gælder festuge, sport, ældrepolitik
og meget andet. Med den indstilling at intet projekt er for småt til at
drøfte, har FO-Aarhus været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere
samarbejdende by og hævet barren
for, hvad der er muligt.”
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