Weekend Workshop
Impact through Appreciation
Zelfsturende & zelforganiserende teams duiken overal op. Bij de vrijwilligers in je buurt, in je bedrijf,
bij de overheid, in zorg en cultuur. Steeds vaker bedenken we dat het beter is als mensen het zelf
regelen met elkaar. Voor begeleiders, verantwoordelijken en betrokkenen roept dit vragen op:
Hoe krijg je mensen enthousiast om samen te werken?
Hoe ondersteun je hen om hun eigen plannen te realiseren?
Hoe zorg je dat ze hun eigen kracht ook omzetten in actie?

SALT is een manier van kijken die de kracht van mensen zichtbaar maakt.

The human state
has the capacity
to find solutions
to all of our problems
if we put our
collective minds and
hands to work Wefirst

Samen met het stappenplan ‘The Community Life Competence Proces’
zorgt ze dat groepen vandaag in meer dan 68 landen hun uitdagingen omzetten in groei.
Wereldwijde organisaties als UNaids en UNICEF passen het toe om communities te activeren in de
strijd tegen aids en malaria. In Nederland en België zetten we het in voor community building
en meer veerkracht bij jongeren, asielzoekers, advocaten, scholen en werkzoekenden.

Goed nieuws!

In het weekend van 15 - 17 april 2016 kan je deze methode leren kennen

Na dit weekend :
> Heb je een intense ervaring wat mogelijk is als mensen hun gezamenlijke veerkracht aanspreken
> Heb je ideeën om dit toe te passen in je eigen omgeving of groep
> Heb je een landkaart van het proces en praktische handvatten om iedere stap te zetten
> Ben je gelinkt met mensen die dit proces met jou kunnen creëren en realiseren

Waar:
Wanneer:
Wat:
Prijs:

Diverse locaties in en rond Amsterdam, opstart vrijdagochtend in
het Instituut voor Interventiekunde, Wilhelmina Gasthuisplein 255, Amsterdam
Vrijdag 15 april 9u30 – Zondag 14 april 14u
SALT-visits in Amsterdam, praktijksessies overdag, koffie en 3x lunch
240€ particulier - 300€ organisaties, incl. BTW
Als dit bedrag een reden is om te twijfelen, neem dan contact met ons op.
Ook over andere praktische zaken (zoals vervoer of overnachting in Amsterdam)
denken we graag met je mee. Om je in te schrijven, kan je Joke contacteren op
joke@communitylifecompetence.org of 0653662964, liefst voor 1 april.
Meer info over wie we zijn en wat we doen, vind je op www.communitylifecompetence.org

