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Vill du göra verklighet av idéer?
Som samhällsentreprenör möjliggör du
nya aktiviteter, projekt och verksamheter och kopplar samman människor i
oförutsägbara nätverk. Det finns inga
begränsningar vad gäller ålder eller
bakgrund - det viktiga är engagemang
och förmåga till handling. Efter år ett
kan du gå ett andra, fördjupande år.
Att vara samhällsentreprenör handlar
om att stärka delaktigheten och att
skapa gemensamma värden, med
målet att bidra till ett bättre samhälle
för oss alla. Våra distanskurser är utformade så att du kan kombinera dem
med projekt eller verksamheter som
genomförs i den andan. Du behöver

ha förmåga att se möjligheter och att
ta initiativ, och vi vill att du går in i studierna med viljan att dela dina tankar
och erfarenheter med andra.

Under året har vi tre internat i Malmö,
för att lära känna varandra bättre. Då
har vi föreläsningar, studiebesök och
andra sociala aktiviteter.

I grundkursen utforskar vi begrepp,
perspektiv, praktiska kompetenser och
olika lokala och internationella exempel på samhällsentreprenörskap. Organisering, finansiering, ledarskap och
gruppdynamik är några av ämnena
som tas upp. Som en integrerad del i
kursen ingår även en kurs i projektledning inom social innovation, som ges
av Malmö högskola.

Genom grundkursen får du handlingskompetens för att skriva projektplaner
och ansökningar samt för att driva processer. Som nästa steg kan du söka dig
till en anställning, satsa på att bygga en
egen verksamhet eller starta ett projekt.
Du är alltid välkommen att delta i vår
fördjupningskurs, där du kan fortsätta
utvecklas tillsammans med dina idéer.

Varje kursmodul introduceras i film
och text på kursens webbplattform.

SAMHÄLLSENTREPRENÖR
– DISTANS
Kurslängd: 1 år. Kurstider: 2017-08-28–2018-05-25
Studietakt: 50 %. Antal frivilliga internat: 3
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå
Kostnader: Resor till internaten och boende står varje
deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr
per internat.
Antagningsvillkor: Intervju/personligt brev.
Ansök senast: 7 maj.
Kontakt: August Nilsson, august@glokala.se, 0736-98 25 57
Hemsida: glokala.se/samhallsentreprenor

SAMHÄLLSENTREPRENÖR
FÖRDJUPNING - DISTANS
Kurslängd: 1 år. Studietakt: 50 %
Kurstider: 2017-08-28–2018-05-25
Antal frivilliga internat: 3
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå
Kostnader: Resor till internaten och boende står varje
deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr
per internat.
LÄS PÅ DISTANS OCH DRIV DITT EGET PROJEKT.

Antagningsvillkor: Intervju/personligt brev.
Ansök senast: 7 maj.
Kontakt: August Nilsson, august@glokala.se, 0736-98 25 57
Hemsida: glokala.se/ samhallsentreprenor

