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For dig, der udvikler ny praksis om velfærd i samarbejde
mellem frivillige, private og offentlige aktører.

Ny velfærd og nye kompetencer går
hånd i hånd
Fremtidens velfærd
Mange kommuner er optaget af, at borgerne får
den bedst tænkelige velfærd. Og mange går nye
veje for at sikre fremtidens velfærd.
Samskabelse er en ny måde at skabe forandringer på. I samskabelse inddrages borgere i
civilsamfundet, frivillige, private og den offentlige
sektor. På den måde indgår flere former for
ressourcer til at løse en opgave og til at skabe en
ny praksis.

Med UCL som samarbejdspartner indenfor
samskabelse kan I komme langt.
Vi tilbyder konsulentydelser, som undersøger,
faciliterer og støtter implementering af nye
arbejdsformer og metoder. Og UCL tilbyder
kurser og temadage – tilpasset jeres behov for
forandring og udvikling af velfærd.
Konsulentydelser og kurser skræddersys efter
jeres konkrete ønsker og behov.

Hvad har I brug for?

Om kurser i samskabelse

Hvad enten I har brug for hjælp til et konkret
projekt eller har brug for et længerevarende
uddannelsesforløb kan vi facilitere forandringsprocesser.

Konsulentydelser kan suppleres med kurser, der
ruster jer godt til at tilrettelægge samskabelsesprocesser. Med særligt tilrettelagte kurser, kan
I komme i dybden med lige præcis det område
i jeres praksis, og med den kreds af deltagere,
I ønsker. Kurser er særligt egnede til et forløb,
hvor vægten er på læring og hvor I har brug for
en konkret ramme.

Med afsæt i aktuelt bedste viden om forandringsprocesser og forandringsledelse kan vi hjælpe jer
godt på vej i ny praksis.
UCL’s konsulenter har tæt samarbejde med
mange forskellige aktører og har solidt kendskab
til de aktuelle udfordringer og muligheder for at
arbejde med samskabelse. Vi har praksiserfaring fra beskæftigelse i institutioner, kommuner, statslig styrelse og konsulentvirksomhed
og kan derfor tilbyde en bred vifte af viden,
redskaber og metoder i alle faser af samskabelse.

Om konsulentfunktionen
Vi arbejder sammen med jer om alle faser i et
udviklingsforløb – lige fra en forundersøgelse og
analyse af konkrete behov og muligheder til opfølgning på de opnåede resultater og forankring.
Det giver en sammenhængende proces, hvor I er
aktivt involverede og medskabere hele vejen fra
forandringsteori til forventede resultatmål.

Et kursus i samskabelse kan vare al den tid, I har
til rådighed. Et kort kursus på bare en enkelt dag.
Eller et længerevarende forløb med plads til træning af nye kompetencer mellem kursusdagene.
Et dagskursus vil have et betydeligt element af
viden og i høj grad sigte på at skabe en fælles forståelse af viden på området. Hermed understøttes et godt fundament for at skabe forandringer
i praksis.
Med kurser af længere varighed, er det muligt at
arbejde videre i praksis med det, der introduceres og trænes på de enkelte kursusdage.
Træning i egen praksis understøtter omsætning
af viden i praksis, og særligt når flere forskellige
fagligheder koblet med frivillighed skal arbejde
sammen, kan det være en god mulighed for at
skabe bæredygtig nytænkning.
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