
Kommunikationsarbetet är en av de viktigaste hörnstenarna för att nå projektets övergripande mål.  Projekten är också 
skyldiga att informera om sina projekt, EU och Socialfondens roll i relation till dessa. 

Strategierna för att nå framgång kan vara många. Det kan handla om att marknadsföra projektet, skapa intresse för 
arbetet man bedriver. Det kan handla om att sprida slutsatser, erfarenheter och resultat.

Nu vill vi bjuda in dig som bedriver Socialfondsprojekt i Småland, på Öland, Gotland, i Västsverige och Sydsverige till en 
utbildningsdag där du deltar  i olika workshops för att vässa dina verktyg för detta. Vårt nationella projektstöd ”SPeL” 
har konsulter och forskare med olika specialiteter på området och håller i genomförandet av dagen. Du får med dig 
kunskaper, idéer, infallsvinklar, konkreta råd och tips till ditt arbete på hemmaplan.

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap 
för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlems-
länderna. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under 
Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta So-
cialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Organisationen 
har cirka 170 medarbetare och är uppbyggd på huvudkontor i 
Stockholm och Falun och åtta region kontor runtom i Sverige. 
ESF-rådet är också förvaltningsmyndighet för fullföljandet av 
Socialfondens program Växtkraft Mål 3 och Equal. Bidraget 
från Social fonden 2007–2013 är cirka 6,2 miljarder svenska 
kronor. Sverige ska bidra med lika mycket i offentliga medel.

INBJUDAN

Svenska ESF-rådet, Sydsverige Telefon 040-17 42 00

Besöksadress: Stortorget 9 Fax 040-17 42 01

Postadress: Box 68, 201 20 Malmö Webbplats: www.esf.se

Kommunikation som påverkar – hur gör man?

Tid: Torsdagen den 18 november  2010, klockan 09.30 – 16.00. Fm-kaffe  serveras från 09.00. 
Plats: Glashuset, Norra Station i Hässleholm. Nås lätt med både tåg och bil, ett stenkast från Stationen.
Anmälan: Senast den 28 oktober  2010 på www.esf.se  Välj ”Din region”. Deltagandet är kostnadsfritt, inklusive kaffe 
och lunch men vi ber att du med respekt för vår ambition och budget anmäler ev. förhinder så snart det är möjligt. 
Har du praktiska frågor är du välkommen att kontakta Anette Larsson 036-34 57 37, Helena Rydén på  031 – 70 77 
388  eller Ingrid Ekström 040-174219.
Har du en specifik frågeställning som du vill få belyst under utbildningen föreslår vi att du skickar den i förväg till 
mats.holmquisth@hh.se 

   Program
p Informera, synliggöra, sprida och påverka, Svenska ESF-rådet inleder

p Intern kommunikation och externa påverkansstrategier, Mats Holmquist, SPeL

p Sedan deltar du i tre olika workshops:
       -Hur utarbetar man en  kommunikationsplan?
      - Kanaler och forum, hur man kan jobba med hemsidor, press och media
      - Aktiva möten, metoder för lärande seminarier och konferenser

p Planer för framtiden, ”på G” under våren
 Summering och avslutning

http://www.esf.se/sv/Min-region/Sydsverige/Informationsmoten/Anmalan-till-utbildningsdag-om-kommunikation/

