Samskabelse og
samarbejde på tværs
Det faglige netværk fortsætter i 2020

Her er en chance for at få inspiration til dit arbejde
med nærdemokrati, samskabelse og samarbejde
på tværs
Igen i 2020 starter vi på en frisk i det faglige netværk om samskabelse. Forskellighed er en styrke - derfor er netværket åbent
for deltagere både fra civilsamfundet og den offentlige sektor.
Det er et tæt og forpligtende netværk, hvor I som deltagere
byder ind.
Netværket giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og
få sparring på dine konkrete udfordringer. Desuden vil du få
inspiration om nærdemokrati og samskabelse samt metoder og
eksempler fra Danmark og internationalt. På hvert møde er der
et tema på dagsordenen med konkrete cases og evt. relevant
forskning på området. Desuden god tid til øvelser, diskussion og
gensidig sparring. Netværksmøderne tilrettelægges og faciliteres
af Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog.
Som deltager får du:

Inspiration
og sparring fra kolleger

Viden:
Forskning, metoder og værktøjer

Aktuelle
cases og erfaringer fra Danmark og internationalt
Og du bidrager ved at:

Dele
dine spørgsmål og dilemmaer

Give
andre sparring på deres udfordringer

Evt.
invitere netværket indenfor i din organisation
Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med nærdemokrati,
samskabelse og samarbejde på tværs mellem det offentlige og
civilsamfundet. Der er plads til ca. 20 deltagere.
Tid og sted: Fem netværksmøder à 4-6 timer (f.eks. kl. 10-15).
Møderne holdes så vidt muligt ”i marken” hos netværksdel
tagerne.
Priser for 2020:
Offentlige medarbejdere: Enkelt 9.000 kr. Dobbelt 14.000 kr.
Medarbejdere fra civilsamf.org: Enkelt 4.500 kr. Dobbelt
7.000 kr.
Der er mulighed for at invitere gæster med, når der er plads.
Priserne er excl. moms.
Netværkets mødedatoer i 2020:
5. marts, 29. april, 18. juni, 16. september, 19. november.
www.centerforborgerdialog.dk

Møderne fastlægges efter deltagernes
behov. I 2019 handlede møderne om
bl.a.:
V
 i skaber sammen - metoder og erfaringer fra
opgaveudvalg. Besøg i Byens Hus, Gentofte
Inddragelse

og samarbejde i lokalområder.
Besøg hos Næstved Kommune
Nærdemokrati

i storbyen - Nørrebro. Kombineret med crash-kursus i grafisk facilitering
Hvad

kræver samskabelse af organisationen?
Besøg i Vordingborg Kommune
At
 arbejde med forandringer - organisatorisk
og politisk. Seniorcenter Sct. Joseph og
Medborgerne.

Tilmelding efter først til
mølle princippet
Frist for tilmelding: 19. februar 2020
Send din tilmelding til:
Anne@centerforborgerdialog.dk med dit
navn, titel, arbejdssted, e-mail adresse, telefonnummer samt EAN-nr. til brug for fakturering.

Det siger deltagerne om netværket
”Det er meget inspirerende at møde en blandet flok.
Det giver mulighed for krydsbefrugtning”
”Det er fedt at være ”i marken” og høre om, hvad
andre gør helt praktisk”
”Som ny er det nemt at komme ind i netværket. Folk er
meget åbne”
”Temaerne er godt ramt. Jeg oplever, at vi arbejder
meget synkront – og det får jeg meget ud af”

