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Sex förläsningar om samverkan

Onsdag
8.30 – 12.00

Onsdag
13.15 –16.30

Onsdag förmiddag

KREATIVITET, SAMVERKAN och SAMVÄRKAN
Pauline Wolff och Gotlands Improvisationsteater inleder med samtal och sketcher om
samverkan utifrån publikens förslag.
Samverkan mellan myndigheter ger stora möjligheter men också utmaningar.
Därför skulle samverkan ibland stavas samvärkan,
Medverkan: Ola Andersson, från samordningsförbundet Delta Göteborg samt
paneldiskussion med FinsamGotlands styrelse.
Onsdag eftermiddag

YIIHA! FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE
En annorlunda föreläsning hur man gör för att få till bättre samarbete och ännu
mer framgångsrika team. Det handlar lika mycket om fungerande strukturer och
arbetssätt som att vi accepterar olikheter och kan anpassa oss till varandra.
Medverkan: Annika Malmberg är professionell utbildare, föreläsare och författare.

Torsdag
Torsdag
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

Torsdag förmiddag

Torsdag
13.15 – 16.30
Torsdag
13.15 – 16.30

Torsdag eftermiddag

Fredag
8.30-12.00

Fredag förmiddag:

Fredag
13.15 -16.30

Fredag eftermiddag

NÄR ALLA SER HELHETEN KAN VI JOBBA MOT SAMMA MÅL
- om systemiska möten
Det systemiska tänkande sätter fokus på individen i systemet, individens egen
förmåga att påverka systemet – men också hur individen påverkas av systemet.
Medverkan: Hans Sarv, professor vid högskolan i Borås.
DET GODA MÖTET
Hur vi hanterar våra möten kan vara helt avgörande för det resultat vi uppnår.
Människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande i sin attityd om något går
snett. Ett gott bemötande är effektivt, lönsamt, roligt och faktiskt också läkande.
Medverkan: Emmanuel Ezra är fembarnsfar, kirurg, författare och föreläsare.

DEN UNGA GENERATIONENS MÖJLIGHETER OCH HINDER I
ARBETSLIVET
Finsamperspektiv och fokus på ungdomars värderingar lokalt och globalt. Här
kommer det att handla om framtidens arbetsmarknad, morgondagens medarbetare,
framtidens kompetensbehov och om unga kvinnors arbetslivsvärderingar.
Medverkan: Sofia Rasmussen, framtidsstrateg hos Kairos Future.
HÄRSKARTEKNIKER I MÖTEN/SAMVERKAN
Det här är en föreläsning där du kan skratta igenkännande åt din egen generation
men också lära dig hur andra generationer tänker, hur vi kan hantera krockarna och
dra nytta av våra olikheter i vardagen såväl som på arbetsplatsen. Det kommer
också att handla om det subtila i härskarsituationer och hur du kan hantera dem.
Medverkan: Elaine Bergqvist, retorikkonsult och författare.

KAFFE, UTSTÄLLNING OCH MINGEL
KAFFEPAUS BLIR DET, både förmiddag och eftermiddag. Då finns chans att träffa kollegor och ta en titt på utställningen i
kongresshallens entré. Här visas projekt och organisationer med anknytning till arbetsmarknad, rehabilitering, vård och omsorg.
Det blir bland annat information om Finsam-projekten CFA, På Spåret, ReKo-Psykiatrin, Skarphälls Arbetsgivarring, Hamringen,
Ungdomskraft, Börje och Unga Kvinnor. Här finns också (H)järnkoll, Bra Sjukskrivning, ReKo-Rehabkoordinator, Sjukgymnast
Direkt, Fysisk AktivitetMer
på Recept,
Got-IT, RASKwww.finsamgotland.se/inspiration2011
på Norrbys samt ESF-projekten Jobhouse, Livskraft och Hitta rätt väg framåt.
information:
Brukarorganisationerna representeras av Attention-Gotland, Autism-Aspergerförbundet, Funkisam, Långtidssjukskrivna, RSMH,
Astma och Allergiföreningen samt STROKE.

