Workshop i ledelse af frivillige (2 dage) KBH og Vejle
Onsdag den 11. maj og mandag den 30. maj 2022 på Børsen i København og
torsdag den 19. maj og torsdag den 8. juni i Vejle (Betty Sørensen Parken).
Begge dage fra kl. 10:00 til 15:30
En workshop for alle jer, der i det daglige arbejder med frivillige som en del af
jeres tilbud – målet er at bliver klogere på det arbejde!
Mange af jer i Selveje Danmark samarbejder med frivillige. For nogle handler det om at kunne gøre noget ekstra. For
andre er det måske tættere knyttet til kerneopgaven. Nogle af jer har gennem årene opbygget bred erfaring med, hvordan
man involverer sine frivillige til at varetage en lang række forskellige funktioner, mens andre kun anvender frivillige i et
meget begrænset omfang. Uanset om du sidder i den første eller den anden organisation - eller en midt imellem, så er
denne workshop for dig, der er nysgerrig på, hvilke særlige betingelser der gælder for ledelse af frivillige.
Selveje Danmark har sammen med lektor på CBS, Anders La Cour, udviklet denne workshop, der vil give dig et overblik
over de nyeste teorier og en mulighed for, ved hjælp af disse, at re-tænke din egen måde at arbejde med frivillige på.
Workshoppen forløber over to dage. Her vil du blive præsenteret for en række teorier om ledelse af frivillige, såsom;
tillidsbaseret ledelse; formel ledelse, dialog-ledelse, visions-ledelse, muligheds-ledelse og entrepreneur-ledelse. Ingen af
dem repræsenterer i sig selv en vandtæt opskrift på succes. Men tilsammen kan de hjælpe dig til, som ansvarlig for
arbejdet, at navigere mellem dem og finde frem til, hvornår den ene ledelsesform er mere anvendelig frem for en anden.
Og det er både når det kommer til at planlægge, rekruttere, uddanne, facilitere, anerkende eller evaluere den frivillige
indsats. Gennem workshoppen bliver du gjort bevidst om, hvordan du som leder, benytter dig af forskellige
ledelsesformer. De overordnede og mere generelle teorier om god ledelse bliver på kurset gjort til konkrete redskaber,
som er til at arbejde med. Og som kan bruges til at re-tænke din egen ledelsesstil.

Praktisk
Målgruppe: Ledere og mellemledere, der arbejder sammen med frivillige i Selveje Danmarks medlemsorganisationer
Dato, tid og sted: Onsdag den 11. maj OG mandag den 30. maj i København eller torsdag den 19. maj OG torsdag den
8. juni i Vejle. Alle dage i tiden kl. 10:30 til 15:30.
Workshoppen afvikles i København på Børsen, Slotholmsgade 1-3, København og I Vejle hos Betty Sørensens Parken,
Betty Sørensen Parken 14A, 7100 Vejle.
Tilmelding: Skal ske ved at skrive til tilmelding@selveje.dk.
Tilmeldingsfrist: Workshoppen kan rumme 10-18 deltagere, og pladser fordeles efter først til mølle-princippet, overvej
derfor at tilmelde dig hurtigt.
Afmeldingsfrist: Fredag den 29. april (KBH) og fredag den 6. maj (Vejle), ved senere afbud betales fuld pris.
Pris: Kr. 4.000 plus moms (kun for medlemmer af Selveje Danmark).

