
Europeiska Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden 
projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Mer information hittar du på www.esf.se

SPeL är ett processtöd som på ESF- rådets uppdrag erbjuder stöd för strategisk påverkan och lärande, för att arbeta syste-
matiskt med lärande och påverkan i projekt.

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

TILL UTBILDNINGSDAG

Kommunikation som påverkar – en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt 

Varför
Kommunikationsarbetet är en av de viktigaste hörnstenarna för att nå projektets övergripande mål. Kommunika-
tion som påverkar är nödvändigt för att projektens resultat ska tas vidare och göra avtryck efter projekttiden. 
Det handlar om att kommunicera erfarenheter och resultat så att de påverkar organisationers befintliga verk-
samhet. 

Vem
Vi bjuder in dig som bedriver Socialfondsprojekt i Småland, på Öland och Gotland, i Västsverige och Sydsverige 
till en utbildningsdag som SpeL håller i. Du får kunskaper, idéer och infallsvinklar. Du får verktyg, konkreta råd 
och tips till ditt kommunikationsarbete på hemmaplan. 

Vad
- Informera, synliggöra, sprida och påverka – Svenska ESF-rådet inleder
- Strategisk påverkan – hur kan man tänka och vad innebär det för kommunikationen? 
- Kommunikationsplanering.  Utarbeta, genomföra och använda en kommunikationsplan. Internt, externt,                 
media. Hur blir den levande? Hur kan man använda sociala medier? Vad innebär public debate och vilka kanaler 
finns? 
- Lärande möten. Planera, ordna och genomföra aktiva möten som påverkar. Former och metoder för lärande. 
Hur organiserar man ett utvärderingsseminarium? Betydelsen av att komma in på andra organisationers forum. 
- Summering och avslutning

När: Torsdagen den 27 oktober  2011, klockan 09.30 – 16.00. Fm-kaffe serveras från 09.00.
Plats: Best Western Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö. (8 min från Centralstationen).
Anmälan: Senast den 17 oktober 2011 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. Antalet platser är 
begränsat till 40.
Frågor: 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 040-17 42 19. Har du en specifik frågeställning som du vill få belyst under utbildningen 
föreslår vi att du skickar den i förväg till mats.holmquist@hh.se

Välkomna önskar Svenska ESF – rådet i Sydsverige, Västsverige samt Småland och Öarna.         


