CIVSAM-NÄTVERKET
DEN 2 MARS 2017:

Inbjudan till heldagsworkshop:

Att skapa strategier för att tillvarata
samhällsentreprenörer och social
innovation
Välkommen till en workshop där vi samtalar och utforskar hur man kan tillvarata och
stödja samhällsentreprenörer och social innovation på hemmaplan! Kanske vill din
kommun, landsting eller region utveckla sociala innovationer inom en specifik sakfråga?
Kanske finns önskemål om mötesplats eller at utveckla medskapande förhållningssätt
inför samhällsentreprenörer och social innovation? Kanske funderar du på hur stödet för
innovativa idéer och projekt kan bli mer systematiskt? Kanske har din kommun, landsting
eller region beslutat att ta fram en policy och eller konkret handlingsplan för
utvecklingsarbete? - Oavsett vilka frågor inom fältet social innovation och
samhällsentreprenörskap, så är du varmt välkommen att ta med dig dina funderingar, idéer
och utmaningar till workshopen.
Syftet med dagen är att Du ska få hjälp att utveckla arbetet på hemmaplan,
tillsammans med övriga deltagare.
Till vår hjälp under dagen har vi den erfarne processledaren Thomas Herrmann, Open
Space Consulting. Under workshopen jobbar vi med de tema och frågor deltagarna bär
på. Det sker i en process där vi först skapar en gemensam agenda och därpå öppnar upp
för samtal och utforskande i tematiska grupper. Mot slutet av dagen samla samman
resultat och insikter om hur strategier och utvecklingsarbete med social innovation och
samhällsentreprenörer kan genomföras. Därefter bestämmer vi våra nästa steg.
Förbered dig inför workshopen! Tänk igenom vilken/vilka frågor eller utmaningar
Du har behov av att utforska!
Vi erbjuder en återträff under hösten för att följa upp vad vi åstadkommit, utväxla
erfarenheter, lära av varandra och planera hur vi går vidare.
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CIVSAM Nätverket syftar till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte i att utveckla god dialog, hållbara
samverkansrelationer på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets aktörer.
Tillsammans med övriga nätverksdeltagare deltar du aktivt och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter
under våra workshops. Nätverket riktar sig till Dig som arbetar med dialog och samverkan med
civilsamhället utifrån en kommunledningsfunktion, som är förtroendevald, som är tjänsteman eller ledare i
en kommunal verksamhet. Detta gäller inom områden kultur, fritid, idrott, omsorg, hälso- och sjukvård,
demokrati, folkhälsa, social ekonomi, socialt entreprenörskap, sociala företag, integration,
landsbygdsutveckling. Följande CIVSAM-workshop genomförs i Stockholm under vårterminen 2017 på
teman:
2 mars: Att skapa strategier för att tillvarata samhällsentreprenörer och social innovation.
16 maj: Att laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället

Datum och tid

2 mars respektive 16 maj 2017, kl. 10.00 – 16.00.
(kaffe och smörgås, serveras från kl. 9.00)

Plats

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

Målgrupp.

Kunskapsseminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och
landsting och regioner

Kostnad.

1200 kr. ex moms. (inkl. kaffe-lunch-kaffe) per workshop-tillfälle

Anmälan.

Anmäl dig:
2 mars: Att skapa strategier för att tillvarata samhällsentreprenörer och social
innovation. se länken här: 2 mars (senast den 22 februari)
16 maj: Att laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället se länken här:16 maj
(senast den 8 maj)
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 2 MARS 2017:
09.00-

Registrering, kaffe och smörgås serveras

10.00

Inledning av Anna-Karin Berglund, samverkan med civilsamhället, SKL
Workshop under ledning av Thomas Herrmann, Open Space Consulting.

12.00

Lunch
Workshop forts.
Kaffe
Workshop forts.

16.00
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Avslutning

