
Utbildningen leds av Emelie Petersson.

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget 
i föreningslivet.

Medskapande workshop om 
motivation i ideellt engagemang

Praktisk information

När: Torsdag 8 mars 2018, kl. 16.00-18.00

Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Deltagare: Ideella organisationer/föreningar/

stiftelser/trossamfund med verksamhet i Skåne. 

Max två deltagare från varje organisation.

Pris: Kostnadsfri tack vare samverkan med 

KompetensCenter Idéburna Malmö, Malmö Ide-

ella föreningars Paraplyorganisation. 
Anmälan: Senast 1 mars 2018. Klicka här!

Frågor? Kontakta Emelie Edin, 070- 700 39 30 
eller emelie.edin@volontarbyran.org

Utbildning: Fånga engagemanget

Ur innehållet;
Engagemang ur individens perspektiv 

• Vad kännetecknar det ideella engagemanget i    
Sverige? Vad motiverar människor att 
engagera sig ideellt?
• Att arbeta motivationsstärkande 

Organsationens visioner och mål 
• Vilket syfte har din organisation?
• Vad har ni för behov och 

utvecklingsmöjligheter? Vad vill ni 
åstadkomma? 

    

Rekrytera och organisera 
• Vad menar vi med ett ömsesidigt utbyte?
• Identifiera och beskriva volontäruppdrag

Framtidens engagemang
• Trender och framtidens utmaningar
• Vad du och din organisation kan göra

för att möta framtidens engagemang

Praktisk information

Tid: 23 maj 2017, kl. 9.00-16.00

Plats: Nobelvägen 21, Malmö 

Deltagare: Ideella föreningar med volontärer i verksamheten

Anmälan: Senast 14 maj Klicka här!

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika

Frågor? Johan Dahlén; johan.dahlen@volontarbyran.org eller telefon 070-226 32 06 

En utbildning om att ta tillvara på det 
ideella engagemanget i föreningslivet

Denna utbildning ger dig och din organisation olika 
perspektiv på ideellt engagemang och konkreta 
verktyg för att ta tillvara på människors motivation 
och drivkraft. Du får veta hur ni kan utgå från ert 
eget syfte och mål för att fånga upp engagemanget 
och involvera fler frivilliga i er organisation. Vi går 
igenom hur engagemanget ser ut i Sverige idag 
och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta 
våra föreningar för att fånga upp framtidens 
frivilliga.

Under utbildningen blandar vi teori med praktiska 
tips och verktyg. Du som deltagare spelar en aktiv 
roll och du får möjlighet att utbyta kunskap och 
erfarenhet med de andra organisationerna

Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö 
och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

KompetensCenter
Idéburna Malmö

Under denna medskapande workshop på två 
timmar ges du och din organisation tid att diskutera 
och reflektera över motivation i ideellt engagemang. 
Hur kan vi vi vår organisation skapa de bästa 
förutsättningarna för att volontärer ska trivas? 

Fokus för workshopen är erfarenhetsutbyte och 
gemensamma samtal utifrån ämnet motivation. 
Var med och skapa en inspirerande eftermiddag 
där du kan skapa nya kontakter och utbyta idéer 
med andra ideella organisationer!

Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt?  
Vad är det som motiverar dem?

https://simplesignup.se/event/126134-mamloe-medskapande-workshop-om-motivation-i-ideellt-engagemang

