Välkommen till workshop
den 28 september 2017

Inbjudan till heldagsworkshop:

Att främja utveckling av social
innovation 2.0
Välkommen till en workshop om hur vi kan främja utvecklingen av social
innovation i samverkan med civilsamhället i våra kommuner, landsting och
regioner!
Denna heldagsworkshop 28 september riktar sig främst till Dig som deltagit
under någon av vårens dagar om social innovation och samhällsentreprenörer
(kunskapsseminariet 1 mars respektive workshop 2 mars 2017).
Med denna inbjudan till en workshop vill vi ge dig en möjlighet till
återkoppling, erfarenhetsutbyte samt framåtsyftande arbete då vi utforskar
möjligheterna för att främja social innovation tillsammans med civilsamhället
i våra kommuner, landsting och regioner.
Under hela dagen jobbar vi tillsammans med fokus på social innovation och
samverkan med civilsamhället. Till vår hjälp under dagen har vi den erfarne
processledaren Thomas Herrmann, Open Space Consulting tillsammans
med Anna-Karin Berglund, SKL. Under förmiddagen utvinner vi kunskap
från våra olika erfarenheter av att utveckla nya samarbeten, metoder och
sociala innovationer. Under eftermiddagen skapar vi en gemensam agenda
och öppnar upp för samtal i tematiska grupper kring att främja utvecklingen
av social innovation i våra kommuner, landsting och regioner. Mot slutet av
dagen samlas vi för att ta fram dagens viktigaste insikter.
Förbered dig inför workshopen! Tänk igenom vilken/vilka frågor eller
utmaningar Du har behov av att utforska!
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Datum och tid

28 september kl. 10.00 – 16.00 (kaffe och smörgås, serveras från kl. 9.00)

Plats.

Ersta Konferens & hotell, Erstagatan 1K i Stockholm (Norrbysalen)

Målgrupp.

Workshopen riktar sig till dig som deltagit under seminarium 1 mars resp. workshop 2
mars 2017, samt samarbetspartners i civilsamhället och även andra intresserade.
OBS begränsat antal platser!

Kostnad.

1200 kr. ex moms. (inkl. kaffe-lunch-kaffe)

Anmälan.

Anmäl dig här! Deltagaranmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

Information

För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Berglund: anna-karin.berglund@skl.se
tlf. 08-452 79 26

HÅLLTIDER UNDER WORKSHOPEN 28 SEPTEMBER 2017:
09.00-

Registrering, kaffe och smörgås serveras

10.00

Inledning: workshopledare Anna-Karin Berglund, SKL, & Thomas Herrmann, Open Space
Consulting.

12.00

Lunch
Workshop forts.
Kaffe
Workshop forts.

16.00
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Avslutning

