Inbjudan

Workshop om den regionala
Överenskommelsen
En samverkan mellan idéburen sektor och Landstinget i Värmland

Plats för förklarande text
Tid
Tisdag
26 september 2017
Kl. 14.00-18.00

Plats
Folkets Hus
Forshaga

Målgrupp
Idéburna organisationer i Värmland samt alla med intresse av
Överenskommelsen

Vill du vara med och skapa historia?
I Värmland pågår ett arbete med en överenskommelse som ska ge
invånarna i Värmland fler och bättre möjligheter till en god livskvalitet. Överenskommelsen är grunden för en samverkan som ska
öka möjligheterna till nya lösningar för dagens och framtidens utmaningar inom det sociala området.
Den 26 september inspireras vi och jobbar med det utkast till
regional Överenskommelse för Värmland som tagits fram.

Sista anmälningsdag
20 september 2017

Anmälan
Webbanmälan
Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Möjlighet till lunch finns och betalas av deltagarna själva.

Information och närmare
upplysning
Pernilla Åberg, processledare
idéburen sektor
Pernilla.aberg@sv.se
054-402 01 39

Du och andra nyckelpersoner för den regionala Överenskommelsen
i din organisation är välkomna. Vi ser gärna att många deltar. Genom ett högt deltagande i denna process skapar vi en demokratiskt
framtagen Överenskommelse för Värmland med en mångfald av
aktörer.
En regional Överenskommelse kommer att fungera som en övergripande samverkansintention mellan den idéburna sektorn i Värmland och Landstinget i Värmland. Den är tänkt att främja och underlätta samverkan inom det sociala området.
Program
Kl 14.00

Pia Augustsson, processledare
Landstinget i Värmland
Pia.augustsson@liv.se
054-61 94 10

Introduktion Det här är den regionala Överenskommelsen Värmland.
Pernilla Åberg Processledare för idéburen sektor Pia
Augustsson Processledare för Landstinget i Värmland.

Kl 14.30

Att arbeta och samverka före och efter Överenskommelsen. Jan Linde, Länsnykterhetsförbunden i Västra
Götaland och Camilla Olsson, processledare för den
sociala ekonomin i Västra Götaland.

Kl. 15.30

Workshop. Vi arbetar i mindre grupper med utkastet
till den regionala Överenskommelsen Värmland och
framtida samarbeten.

Kl. 17.45

Uppsummering och vad händer nu

Varmt välkommen!
Pernilla Åberg och Pia Augustsson

www.liv.se/ideburna
www.liv.se

