Tilbud til boligområder, boligorganisationer og boligsociale projekter

FACILITERING AF MØDER OG WORKSHOP
PROJEKTUDVIKLING, PROJEKTLEDELSE, PROJEKTSTYRING
Nye samarbejdsformer|Anderledes metoder|Nye kompetencer

MOTIVATION OG FACILITEING DER SKABER DRØMME OG HÅB
God facilitering og projektledelse i
den almene sektor bliver bedst, når
facilitator kender til beboerkulturen,
demokratiets vilkår, de ansattes forhold,
og boligorganisationens beslutningsmuligheder.

God facilitering bliver bedst, når facilitator udviser respekt og indgår i en
ligeværdig relation med alle deltagere.
Facilitator skal være brobygger imellem
forskellige holdninger, kulturforskelle,
generationer og forskellige ambitioner.

God facilitering skal kunne opfange nye
ideer og ønsker og holde deltagerne
fast på, at de er nødt til at forholde sig
til nødvendge dilemmaer. Er der et valg
imellem drømme og nødvendigheder?
Skal der trækkes en streg i sandet?

God facilitering i de almene sektor er
en balancegang imellem de valgtes
formelle rettigheder til at tage beslutninger og de kompetencer, der er
tilstede. Hvordan forbindes ønsker og
drømme med realiteter og muligheder?
Er der ressourcer bag ideerne? Hvem vil
tage ansvar? Og er der muligheder for
finansiering?

God facilitering skal være udfordrende
og stille krav til deltagerne om at løfte
barren. Facilitator skal have ambitioner på deltagernes vegne og gerne
bidrage med viden og erfaringer, skabe
vidensdeling og formidle cases. Hvordan
arbejder andre med at løse lignende
udfordringer? Hvor findes eksempler,
der er værd at lade sig inspirere af?

God facilitering skal kunne opsamle
ideer og forslag og formidle dem på en
enkel og overskuelig måde, så deltagerne oplever, at de bliver set og hørt,
og at de hver for sig og sammen sætter
vigtige spor i processen. Forslag og ideer
skal sætte kursen og bane vejen for de
opfølgende reflektioner, en ny dialog og
en fremadskridende proces.

TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING

Tilbud til boligsociale projekter og boligorganisaationer

FACILITERING AF SAMSKABELSE
SAMSKABELSE SOM NYT MINDSÆT, METODE OG LEDELSESVÆRKTØJ
Nye samarbejdsformer|Anderledes metoder|flere kompetencer

FACILITATOR MED
RØDDER I
CIVILSAMFUNDET
Kim Tverskov er selvstændig og uddannet journalist. Han har igennem
20 år arbejdet i lokalsamfund og
i almene boligområder med projektudvikling, frivilliginddragelse og
udvikling af brgerdemokrati.

Kim Tverskov samarbejder med
andre private aktører, der arbejder
med borgerinddragese og samskabelse og har i de senste år været
optaget af, hvordan civilsamfundet
bidrage til udvikling af velfærd.

Kim Tverskov har igennem mange
år arbejdet i krydsfeltet imellem
borgere, boligselskaber og kommuner og har arbejdet som projektleder i utallige boligsociale tiltag og i
byforbyelsesprojekter, hvor borgere og kommuner samarbejder

Kim Tverskov arbejder med udvikling af nye politiske arbejdsformer
og har bl.a. som borger og frivillig,
i den kommue hvor han bor, været
med i udvikling af opgaveudvalg,
hvor brgere og politikere udvikler
politik sammen.

Kim Tverskov arbejder for en lang
række kommuner og boligselskaber
og underviser frivillige, projektansatte og projektledere i projektledelse, frivilligt arbejde og kommunikation.

Kim Tverskov har oprettet Beboerhøjskolen,der arbejder ud fra tesen
om ”læring i lokale fællesskaber”.
Det betyder, at deltagernes læring
forbindes direkte med opbygning
af lokale netværk og lokal handling.
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