
  

8.30  Registrering
  Kliv in i den vackra aulan, sitt ner och lyssna på barns berättelser
  

9.15  Välkommen!     
  Maria Wallin, SocialPolitik & SocialAktion 

9.30  Stina Fernqvist Sociologiska institutionen Uppsala universitet  
  Om barns strategier i fattiga familjer 

10.15  Sara Azzazi Fryshuset Göteborg 
  Om Barn till ensamma mammor 
 

10.45  Fruktstund / bensträckare / reflektion / twitter

11.00  Onådiga luntan Berättelser från dom som ställts utanför
   

11.15   Katarina Thorén Socialhögskolan Stockholms universitet
  Om arbetslösa i välfärden, försörjningsstöd och motprestation 

12.00   LUNCH  på egen hand i Vasastan

13.30  Socialarbetare från fältet 
  I kläm mellan människors behov och kommunens utgiftstak

14.00  Susanna Alakoski: Mormor analfabet – jag författare
  Om sin senaste bok Oktober i Fattigsverige.

15.00  KAFFE mingel, reflektion, twitter 

15.30  Medias fattiga bevakning 
  Susanna Alakoski, Mattias Hagberg, Ylva Brune
  

16.00  Vad tar vi med oss från den här dagen?
  Lars Lilled reflekterar tillsammans med våra föreläsare 
   

16.30  Avslutning och tack!

I samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.  
Anmälan: socialaktion.nu & socialpolitik.com

GöteborG
Webb-kurs steg 1
För dig som inte har så stor vana. Här får du lära dig 
grunderna i sociala medier, blogga, göra hemsidor. 
Start 3 oktober.

Webb-Kurs steg 2
Du har datorvana, gick Steg 1 eller webb-kursen i våras. 
Vi utvecklar varandras och våra organisationers hemsidor, 
bloggar och blir bekväma med webben. Start 7 november.

Skrivarverkstad Att nå ut!
Bli bättre på att skriva, formulera tankar och åsikter, 
spegla din verklighet. Var och hur du når ut med ditt 
budskap. Start 7 oktober.

berättandets kraft
Retorikskola för dig som vill bli bättre på att göra din 
röst hörd i olika sammanhang, stora som små. 
Start 8 november.

StocKholm
Skrivande inriktning webb
Möjlighet att bättre formulera dina tankar och åsikter, 
spegla din verklighet, och lära dig var och hur du når ut. 
Start 4 oktober.

Kreativt skrivande
Vi kastar förutsättningslöst loss i det fria skrivandets 
konst, prövar olika former, ger varandra feedback. 
Start 7 november.

berättandets kraft
Retorikskola för dig som vill bli bättre på att göra 
din röst hörd i olika sammanhang, stora som små.  
Start 10 november.

SociAl
AKtion.nu
Nya mobiliseringskurser under hösten

SocialPolitik driver det treåriga Arvsfondsprojektet 
SocialAktion tillsammans med Stiftelsen Gyllenkroken, 
VägenUt! Unga Rörelsehindrade, Familjevårdsstiftel-
sen, Socialarbetare För Social Aktion och Fontänhuset 
i Göteborg samt Bastagruppen i Nykvarn, Rainbow 
Sweden, Skyddsvärnet  och Fontänhuset i Stockholm.  
Mera info och anmälan:

www.socialaktion.nu

Sagt om vårens cirklar
Aldrig kunde jag väl ana vad mycket denna kurs skulle 
sätta igång i mig, för mig och hur mycket detta första steg 
i projektet skulle få mig att växa…

Min utvärdering ger utbildningen högsta betyg!

Detta har varit guld värt och jag har verkligen växt under 
denna tid…

Jag känner inspiration i en kreativ miljö, att låta orden 
flyta, har tyckt om upplägget.

Hoppas få fortsätta utvecklas i detta oändliga äventyr. 
Få uppleva att jag når fram och att jag har någonting att 
berätta…

Mycket nöjd, jättespännande, tyckte verkligen om tillfället 
då vi pratade om fri programvara, det var en helt ny värld 
för mig!

Jag har fått tillbaka min skrivarglädje... en otrolig trivsel i 
gruppen…

Det låter nästan löjligt att säga att en liten kurs i ABF:s 
lokal i Skärholmen kan gunga igång en längtan som legat 
gömd i många, många år. Men så var det

Vi välkomnar studenter, brukare och yrkesverksamma samt aktiva 
inom brukar/funktionshinderrörelsen till gemensamt skrivande, 
webb-publicering och retorikskola. I Göteborg och Stockholm.

Fattigdoms
     konferens
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