Leda för systemförändring
Att leda längre medskapande förändringsinitiativ kring
samhällsutmaningar. En masterclass med Tim Merry
(Kanada), m.fl.
12:e oktober - Malmö
Den framtid vi vill ha nås inte genom att systemen vi har fungerar
effektivare. Utmaningarna inom exempelvis systemen för utbildning,
sjukvård, arbetsmarknad, stadsutveckling eller hållbarhet kräver radikala
skiften. Dessa insikter får allt fler organisationer att ställa om både
ledarskap och hur man driver förändringsinitiativ. Samverkan har blivit
det nya normala och hur vi arbetar med förändring förändras just nu.
Några organisationer med ambition att utforska och utveckla sina former
för att driva förändring samverkar kring denna dag för att lära utifrån
frågor som;
•
•
•
•

Vad innebär detta skifte, det nya ledarskapet och att arbeta för
systemförändring i praktiken?
Hur planerar och ramar vi in längre samverkande processer så att
förändringen kan drivas av många under lång tid?
Hur hanterar vi aktörernas olikheter så att djup, kreativitet och
brett ägarskap präglar arbetet?
På vilket sätt kan vi hantera och arbeta med makt och social
förändring?

De flesta deltagarna är enskilda eller team från de samverkande
organisationerna och deras samverkanspartners. Men det finns ett antal
öppna platser!

Varmt välkommen med!

Tim Merry är förändringsledare som arbetar i
Kanada och över världen med att stödja aktörer att
samverka kring långsiktiga innovativa
förändringsprocesser. Tim är en av grundarna till Art
of Hosting/Medskapande ledarskap som via Sveriges
Kommuner och Landsting spritts som praktik för att
stödja kommuner och andra aktörer att bättre
samverka kring komplexa utmaningar. Han har
också varit kopplad till Berkana institutet. Läs mer
om Tim Merry på www.timmerry.com
Tillsammans med ett lokalt team med bl.a David
Ershammar och Kajsa Balkfors processleder de
denna utbildningsworkshop för de samverkande
organisationerna och andra.

Masterclassen kombinerar teori, praktik, övningar och tillfällen för
deltagarna att dela sina lärdomar för att skapa nya tillsammans. Den
fungerar som en stödprocess till de samverkande organisationerna och
deras team/uppdrag men vänder sig också till dig som;





Vill ta nästa steg i ditt eget förändringsledarskap.
Tröttnat på traditionella projekt eller initiativ som drivs ”top-down”
och önskar bli modigare i att driva fram alternativ.
Har utmaningar i ert arbete där du kan omsätta vad vi lär
tillsammans.
Vill bidra med vad du lärt dig och är nyfiken på vad du kan upptäcka
tillsammans med andra.

Det är en klar fördel om man erfarenhet av processledning eller tidigare
gått utbildning Medskapande ledarskap/Art of hosting eller
motsvarande. Kom också gärna ett team av kollegor så att ni kan lära
tillsammans!
Plats:
Kostnad:

Malmö (lokal meddelas senare)
2.300 kr plus moms före 15 augusti
2.700 kr plus moms efter 15 augusti

Om deltagarmålet nås kan subventionerade priser ges till personer från
föreningar och sociala rörelser som ej har ekonomi för att täcka
kostnaderna. Meddela intresse om detta via mejl. Kontakt tas efter sista
anmälningsdag.
Anmälan sker via den här länken. Sista anmälningsdag 27 september.
Frågor: David Ershammar, david.ershammar@omtank.se , 070-7166089

Dagen är ett samarbete mellan:

Malmöandan
Ett samarbete mellan
Malmö stad
och idéburna i Malmö

Arrangör/möjliggörare;
Utveckling

