UDDANNELSESTILBUD

LEDERSKAB &

HANDLEFÆLLESSKABER
LED FORANDRINGER SAMMEN MED FOLK
Tiden hvor man kunne nå sine mål ved at
sende budskaber og dekreter fra hovedkvarteret er forbi. En ny samskabelsesdagsorden
har ramt bredt og folk forventer i dag ikke
kun at være stemmekvæg eller frivillige fodtusser underlagt topstyringens taktstok.

Fremtiden tilhører dem, der formår at organisere fællesskaber til
at nå fælles mål gennem deltagelse og handling - om dette så er
i den offentlige,- private- eller civile sektor. Men hvordan former
man fællesskaber, så man sætter folk i stand til i højere grad at
nå fælles mål? Hvordan kan man metodisk og langsigtet arbejde
med at få flere ombord til at gøre mere og med større effekt?

Med denne uddannelse tilbyder vi muligheden for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af lederskab.
Dit personlige lederskab - og det lederskab, du kan bidrage til at bygge hos de folk, du skal have med på vognen.

UDDANNELSEN INDEHOLDER
- Indføring i lederskab og organisering af fællesskaber
- Introduktion til og træning i de fem lederskabsopgaver:
1: At motivere andre gennem fælles fortællinger
2: At bygge relationer
3: At skabe struktur og forme teams
4: At lægge kreativ strategi
5: At engagere folk i målbare handlinger
- Gæsteoplæg fra organisationer og praktikere, der med gode resultater har formået at gøre
brug af lederskabsudvikling
- Gæsteoplæg og workshop med Mais Irqsusi, community organiser fra Jordan, der i dag bor
og arbejder med nye tilgange til integration af flygtninge i Sverige baseret på samme tilgang.
- Gæsteforedrag via videolink Michael Gecan, direktør i Industrial Areas Foundation, førende
amerikansk community organiser gennem en menneskealder.
- Arbejde med udvikling af egne projekter, der skal omsætte værktøjerne i din hverdag - og
skabe meningsfuld forandring.

SKAL DU MED?
Datoer og opbygning

Kurset består af tre moduler, som hver løber over to dage
MODUL-1 : d. 2-3 marts 2017. (København).
MODUL-2: d. 27-28 marts 2017 (København)
MODUL-3: d. 24-25 april 2017 (København)
Tilmeldingsfrist: d. 13. februarl på deltagerdanmark.dk
KLIK HER --> TILMELD DIG

UNDERVISER
Rune Baastrup
Direktør

UDDANNELSESTILBUD
”Kurset har rustet mig som leder og givet
mig en tro på, at vi i SIND Ungdom virkelig kan nå langt, hvis vi arbejder sammen
imod et fælles formål”
Mette Vestergaard. SIND Ungdom

DeltagerDanmark udbyder nu for anden gang en åben uddannelse i lederskab for ledere
og nøglepersoner i kommuner, organisationer eller foreninger der ønsker at (videre)
udvikle deres evne til at bygge fællesskaber af og på tværs af kolleger, borgere eller medlemmer, så de bliver i stand til at nå fælles mål.
På uddannelsen vil du få en indføring til den særlige lederskabstilgang, vi har arbejdet
med i en årrække i samarbejde med førende internationale eksperter. Og vi giver dig
mulighed for at møde nogle af dem.
Modulerne består af et mix af oplæg, caseeksempler og praktiske træningssessioner, hvor
du som deltager selv udvikler dit lederskab i praksis.
Uddannelsen lægger op til udstrakt aktiv deltagelse og du forventes at arbejde med værktøjerne mellem modulerne for opnå din personlige mestring via learning by doing.

UNDERVISER
Rune Baastrup
Direktør

Never doubt that a small group of
thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing
that ever has.”
- Margaret Meade

PRISER
Små frivillige forenigner
Deltagerprisen er 7.995 kr. (ex. moms)

Kommuner og større medlemsforeninger
Deltagerprisen er 13.995 kr. (ex. moms)

Man kan med fordel deltage med kolleger eller det team, man
arbejder med til hverdag. I givet fald tilbyder vi grupperabat.
KLIK HER --> TILMELD DIG

