Heldagsutbildning 15:a april i Malmö

Medskapande ledarskap i praktiken
● Hur kan vi mötas och arbeta över organisationer och andra gränser
för att bättre möta komplexa utmaningar?
● Hur tar vi till vara allas kompetens och resurser för att uppnå
förändring som spelar roll?
Vi står inför stora utmaningar. I Sverige ser vi ökade sociala och ekonomiska
klyftor. Vi är en del av en värld där stora miljöproblem och människor i behov av
skydd är vardag. Samhällets förändras i allt snabbare takt och det ställer krav på
en följsamhet som är ovan för många offentliga och ideella organisationer. Att
arbeta över gränser för att skapa nya lösningar har aldrig varit viktigare. Genom en
kraftfull praktik och facilitering lyfter Medskapande ledarskap, eller Art of Hosting
som det också kallas, många individers kapacitet till att delta i meningsfulla samtal
och gemensamma strategier.
Medskapande ledarskap i praktiken är en introduktionsdag. Syftet är att få
inspiration, verktyg och erfarenheter för en läranderesa där du mer och mer kan
börja använda medskapande ledarskap i praktiken, i ditt arbete och samarbeten
för förändring som spelar roll. Under dagen varvas teori med praktiska metoder
för medskapande, bland annat Styrkebaserade samtal och Pro Action Café. Dagen
riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet, ideell sektor eller på
andra sätt verkar för att frigöra mångas kapacitet i arbetet med förändring.
Tid:
15:e september kl 09.00-16.30
Plats:
Sensus-salen, Studentgatan 2, Malmö (nära Gustav Adolfs torg)
Arrangör: Nätverket Medskapande ledarskap i praktiken i samarbete med
studieförbundet Sensus.

Värdar för dagen är ett team som leds av David Ershammar och Kajsa Balkfors.
Kajsa Balkfors är förändringsledare och kulturentrepenör. Utifrån sin bakgrund
som medgrundare och VD för Cirkus Cirkör hjälper hon organisationer att
samarbeta kreativt och över gränser. Hon verkar som konsult, föreläsare och
utbildare genom Unleash och arbetar även vid Stockholms konstnärliga högskola
med fokus på entrepenörskap. Kajsa är tongivande utbildare i Medskapande
ledarskap/Art of Hosting i Sverige.
David Ershammar har sedan år 2000 arbetat med förnyelse av välfärdstjänster
från en rad olika plattformar – alltid med individens ökade delaktighet och
egenmakt som mål och medel. Han är socionom, processkonsult och arbetar
utifrån Omtänk utveckling med medskapande och innovation för smartare välfärd
och social förändring.
Kostnad:

3.200 kr ex. moms för deltagare från offentlig och privat sektor samt
större intresseorganisationer
2.400 kr ex moms för deltagare från ideella organisationer.
Arbetsbok, dokumentation, lunch och fika ingår.
Vi rekommenderar att flera från samma organisation deltar för att
lättare komma igång med att använda kunskapen. Det finns några
sponsrade platser.

Anmälan: Studieförbundet Sensus. Klicka här…
Mer info: Se www.mlip.se eller skicka ett e-post till info@mlip.se

Varmt välkomna!

