ENGAGEMANGSGUIDER 2012/2013
Nätverksträff 3
7-8 mars på Intercult i Stockholm
____________________________________________________________________
7 mars
09.00-10.30 Välkomstfika och häng
Riksteatern bjuder på kaffe/the och smörgås och det är bara att komma när som helst det passar under denna tid.
10.30-10.45 Välkomsthälsning
Charly från Riksteatern hälsar välkommen till den tredje nätverksträffen för året.
10.45-11.15 Nyttig info från Ungdomsstyrelsen
Barbro och Ammar från Ungdomsstyrelsen ger en lägesrapport och rätar ut eventuella frågor kring redovisning, nya
ansökningar och annat nyttigt.
11.30-12.15 Nyttig info från Ungdomsstyrelsen - fortsättning
Barbro och Ammar från Ungdomsstyrelsen fortsätter sin information och möjlighet att ställa frågor finns naturligtvis.
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Social redovisning – en kort workshop
Charly från Riksteatern ger med anledningen av förmiddagens informationspass, om bland annat redovisning, en workshop i
hur vi i engagemangsguidesprojekten (och i kommande projekt) kan använda oss av social redovisning.
14.30-15.30 Framgångsfaktorer och utmaningar
Vi diskuterar i smågrupper vad vi hittills identifierat som framgångsfaktorer och utmaningar i engagemangsguidesprojekten.
15.30-16.00 Fika
16.00-17.00 Framgångsfaktorer och utmaningar - fortsättning
Vi fortsätter samtalet i storgrupp och delar in våra framgångsfaktorer och utmaningar under rubrikerna föreningar, målgrupp,
uppsökande, förtroende, kommunrelationer, aktiviteter mfl.

17.30

Middag på Kho Phangan

http://engagemangsguider.riksteatern.se

8 mars
9:00-10:10 Intro och backspegel
Maja Frankel från Frankel & Friends presenterar dagens upplägg och gör några nedslag i det som gicks igenom på förra
träffen.
10.10-10:30 Fika
10.30-11.10 Workshop: Utvärdering av pågående projekt
Maja leder oss i en workshop där vi utforskar hur utvärdering kan användas inom dynamisk projektledning för ett hållbarare
projekt.
11.20-12.00 Workshop: Utvärdering av pågående projekt
Workshopen fortsätter
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Workshop: Åtgärdsplan för hållbara projekt
Maja leder oss i en workshop där vi tar del av varandras erfarenheter och ger varandra feedback och stöd för att komma
framåt.
13:50-14:30 Workshop: Åtgärdsplan för hållbara projekt, fortsättning
Workshopen fortsätter
14.30-15.15 Avslutning, fika och utvärdering
Vi checkar ut tillsammans innan vi fyller i utvärderingen som finns i mapparna. Glöm inte att fylla i och lämna den.

http://engagemangsguider.riksteatern.se

