Välkommen till

Erfarenhetsseminarium
för samhällsintresserade
idébärare och entreprenörerer

partnerskapet för

sociala innovationer

partnerskapet för

sociala innovationer
Partnerskapet för sociala innovationer är ett regionalt samverkans
forum. Syftet är att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till
sociala innovationer. Följande organisationer deltar i partnerskapet.

Under 2017 genomför Partnerskapet
för sociala innovationer fyra erfaren
hetsseminarier som vänder sig till
samhällsintresserade idébärare och
entreprenörer. Syftet med semina
rierna är att skapa förutsättningar
för diskussioner och erfarenhets
utbyte för dig som intresserar sig
för samhällsutmaningar och hur nya
idéer kan utvecklas och realiseras.
Du som är intresserad av dessa frågor är
hjärtligt välkommen att delta. Du k
 anske
själv har en idé du vill diskutera med andra
eller du kanske befinner dig mitt i ett
utvecklingsarbete som du vill dela med
dig erfarenheter av?
På seminarierna lär vi av varandra. Vi
reflekterar gemensamt över hur nya
idéer kan realiseras och vilka h
 inder 
man möter på vägen.

25
APRIL

Om du vet skillnaden mellan en
vision och en hallucination.

12:00 - 16:00

- starta en ungdomsorganisation!

GODA RUM

KUMLA

Petra Klawatsch medgrundare till Sveriges
första ungdomsorganisation Familjehems
möten, kommer berätta hur det är att gå upp
varje morgon, med ett brinnande hjärta för
alla barn och unga som inte kan bo hemma.
Hör berättelsen om när hon missade
500.000 kr, påverkades av
personangrepp, blev utestängd
från sitt seminarium i Almedalen och
mycket annat spännande som hänt sen
organisationen grundades för åtta
år sedan.
Hur det är att dagligen möta barn och unga
som enligt forskningen riskerar livsvarigt
utanförskap och som själva inte känner att
de har skuggan av en chans att kunna in
kluderas i vårt samhälle.

Program
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Partnerskapet för sociala
innovationer. Anders Bro,
Region Örebro län.
13.30 – 14.30 Föredrag:
Petra Klawatsch
14.30 - 14.50 Kaffe
14.50 – 16.00 Diskussion och
erfarenhetsutbyte.

Anmälan: senast 2017-04-20
till mikael.norberg@regionorebrolan.se.
Ange också om du har allergier eller särskilda
önskemål om förtäring.

30
MAJ

KULTUREN, KONSTEN
OCH SAMTALETS KRAFT

12:00 - 16:00

BREDSJÖ

STATIONSHUS

– svårigheten med kultur
som förändringskraft i en
tid då allt ska bära sig själv
I en tid då du är vad du presterar och
där många människor känner ett stort
utanförskap behövs kulturen mer än
någonsin.
Att få kanalisera sina känslor, att få
uttrycka sig om sin samtid och att få
bli lyssnad på är oerhört viktigt. Vi
behöver rum för ärliga samtal där vi
ökar livskvaliteten. Sådana rum
skapar Bredsjö Kulturkooperativ.

HÄLLEFORS
Program
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Partnerskapet för sociala
innovationer. Anders Bro,
Region Örebro län
13.30 – 14.30 Föredrag:
Gunilla Josefsson och
Alf Vikström, Bredsjö
Kulturkooperativ
14.30 - 14.50 Kaffe
14.50 – 16.00 Diskussion och
erfarenhetsutbyte

Anmälan: senast 2017-05-25
till mikael.norberg@regionorebrolan.se.
Ange också om du har allergier eller särskilda
önskemål om förtäring.

18

SEPTEMBER
”Tillverka fågelholkar som
saknar köpare eller finnas i
en produktion där de riktiga
jobben finns?”
Lena Dibbern, Hallsbergs kommun
samt Örjan Samuelsson och Lars
Rickardt, Stiftelsen Activa, Halls
bergs kommun har tillsammans
med Childrens Upptäckarhuset
genomfört ett omfattande utred
nings- och förändringsarbete för
att utveckla ett nytt s ocialt företag
och kommunalt förhållningssätt.

12:00 - 16:00

BRA & BEGAGNAT

HALLSBERG
Program
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Partnerskapet för sociala 		
innovationer. Anders Bro, 		
Region Örebro län
13.30 – 14.30 Föredrag: Lena Dibbern,
Hallsbergs kommun och
Örjan Samuelsson,
Stiftelsen Activa
14.30 - 14.50 Kaffe
14.50 – 16.00 Diskussion och
erfarenhetsutbyte

Anmälan: senast 2017-09-13
till mikael.norberg@regionorebrolan.se.
Ange också om du har allergier eller särskilda
önskemål om förtäring.

13

Egen försörjning och
arbetsmarknad i förändring.
Om fler ska kunna komma till egen försörj
ning behöver arbetsmarknaden anpassas.
Men hur gör vi då? Kan ett arbetsintegrerat
socialt företag vara svaret och finns det
förutsättningar utifrån gällande regelverk
att driva det på ett marknadsmässigt sätt?
Åse Johansson, ansvarig för Verdandis
projekt ”vägen till arbete genom utbildning
till socialt företag” kommer att berätta om
en grupp människors resa, i både med- och
motgång, för att tillsammans försöka hitta
kraften att lämna ett långvarigt bidrags
beroende och ta plats i vårt samhälle. 
Välkommen till Varberga och verkligheten för en allt större del av samhällets
medborgare när klyftorna växer.

NOVEMBER
12:00 - 16:00

VERDANDI
VARBERGAG. 190

ÖREBRO
Program
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Partnerskapet för sociala
innovationer. Anders Bro,
Region Örebro län
13.30 – 14.30 Föredrag: Åse Johansson,
Verdandi
14.30 - 14.50 Kaffe
14.50 – 16.00 Diskussion och
erfarenhetsutbyte

Anmälan: senast 2017-11-08
till mikael.norberg@regionorebrolan.se.
Ange också om du har allergier eller särskilda
önskemål om förtäring.
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