IDENTITET, STYRKA OCH UTVECKLING
SAMS organisationsseminarium inom det sociala området
Tid: 23-24 oktober 2013
Plats: Hotel Scandic Tampere City
Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området. Årets seminarium behandlar temat Identitet, styrka och utveckling och ordnas 23-24 oktober i Tammerfors på hotel Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1). 

Med seminariet vill SAMS bjuda in till diskussion kring utveckling både inom organisationsverksamhet och på det personliga planet. 
Anmälning och mer information: www.samsnet.fi
Bindande anmälan senast 7.10.2013. Deltagande i seminariet är gratis. I seminariedeltagandet ingår mat och övernattning i dubbelrum. För annulleringar som inkommer efter 15.10 debiteras kostnader för kost och logi. Vid förhinder kan anmälningen överföras till en annan person.
Frågor och tilläggsinformation: 
Informatör Henrika Juslin: info@samsnet.fi, 050-5629164
Verksamhetsledare Nina af Hällström: 050-3683288

Program: 
ONSDAG 23.10
12.00 	LUNCH
13.00 	Välkomsthälsning – Gunilla Löfman, ordförande SAMS
13.15 	Tankens kraft - Att göra det omöjliga möjligt – Mikael Andersson
14.45 	KAFFE
15.15 	Klarspråk gynnar alla – Eivor Sommardahl, språkvårdare och specialforskare 
15.45 	Att lyfta sig själv och andra – grupparbete under ledning av Malin Gustavsson, konsult inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor
19.00 	Cocktail och middag
21.00 	”The Gators” underhåller i baren 
TORSDAG 24.10
08.00 	Frukost
9.15 	Morgongymnastik
9.30 	Hur går vi vidare? Reflektioner från grupparbetet – Malin Gustavsson och Nina af Hällström, SAMS 
10.00 	Identitet, etiketter och möjligheter – Amu Urhonen, ordf. Tröskeln rf
10.45 	M-som i modig och människa – Maria Sundblom-Lindberg, präst
11.30 	Avslutande diskussion
12.00 	LUNCH
13.00 	Hemfärd

Talarna:
Mikael Andersson 
är en inspiratör, föreläsare och författare. Han föddes som armlös och benlös i mitten av sextiotalet. Andersson har förundrat många, hur kan en person utan ben och armar komma så långt i livet? I sina föredrag berättar han bland annat om sitt eget sätt att ta sig an problem och övervinna begränsningar.

Eivor Sommardahl 
är språkvårdare och specialforskare vid Institutet för de inhemska språken. Sommardahl jobbar som språkvårdare på Språkinstitutet och hennes specialområde är myndigheternas svenska.

Malin Gustavsson 
har arbetat som konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006. Malin har stor erfarenhet av att utbilda och handleda enskilda individer och arbetsgrupper i jämställdhetsarbete, utarbeta metod- och arbetshandledningsmaterial, integrera jämställdhet i ledarskapsutbildningar, organisera och föreläsa på seminarium.

Maria Sundblom-Lindberg 
är präst, föreläsare, kolumnist och krönikör i finlandssvenska medier. Hon brinner för en svalnande kyrka och hon är övertygad om att människan hela tiden kan utvecklas till något bättre. Mest känd är hon som programledare för SALT.

Amu Urhonen 
är ordförande för Tröskeln rf och medlem i det nationella handikapprådet. Hon har skrivit en handikappolitisk pamflett (Kompastuksia, 2011). Amu Urhonen bor i Tammerfors och jobbar för tillfället med en pro gradu-avhandling i kyrkohistoria vid Helsingfors Universitet.

