Framgångsfaktorer och hållbar ekonomi - nycklar till välfärd?
SAMS organisationskonferens i Tammerfors för aktörer inom den sociala sektorn
Tid: Tammerfors den 15-16 oktober 2014
Plats: Hotel Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1)
Pris: 30€
Personliga assistenter deltar gratis.
Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av välfärdsekonomi.
För att anmälan ska träda i kraft ber vi dig vänligen betala deltagaravgiften på 30 euro senast 3.10 till SAMS konto. I deltagaravgiften ingår seminarieprogrammet, middagen och kost samt logi i dubbelrum. 

Betalningsinformation:
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Aktia FI73 4055 0010 8802 15 

Skriv ditt namn och Tammerfors 15-16.10 i meddelandefältet. Anmälan är bindande. För annullering som kommer efter den 3 oktober debiteras de faktiska kostnaderna som uppstått för arrangören. 
Program
ONSDAG 15.10
11.30 	Lunch
13.00 	Välkomsthälsning – Tor Wernér, ordförande SAMS
13.15 	Kreativitet och nyskapande som drivande krafter – professor Alf Rehn, Åbo Akademi
14.45 	Kommunekonomin i gungning – hur garanteras välfärden? – teamledare Sandra Bergqvist, Finlands Kommunförbund rf
15.15 	Kaffe
15.45 	Att se möjligheter i stället för problem – Företagare Johan Kullas, Neotide Ab
16.30   Att hitta sig själv och andra genom sociala medier - grupparbete under ledning av FM ICT- pedagog Johanna Björkell
18.46 	Cocktail och middag
21.00 	”The Gators” underhåller i baren 

TORSDAG 16.10
08.00 	Frukost
9.15 	Morgongymnastik
9.30 	Reflektioner från grupparbetet 
10.00 	Ekonomi, välfärd och individens välbefinnande – reflektioner –riksdagsledamot Silvia Modig
10.45 	Erfarenheter om ett liv - Författare Mathias Rosenlund
11.45 	Avslutande diskussion
12.00 	LUNCH
13.00 	Hemfärd

Talare
Alf Rehn
Alf är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi. Han är internationellt uppmärksammad för sina tankar om affärslivet. Han är också författare och föreläsare. 

Sandra Bergqvist
Sandra är teamledare för det svenska teamet på Kommunförbundet. Till sin utbildning är Bergqvist politices magister med en examen i offentlig förvaltning. Hon har tidigare arbetat bland annat för Svensk Ungdom och Folktinget.

Johan Kullas
Johan är småbarnsfar, företagare, politiker och väldigt nöjd med livet. Trots att han har en medfödd muskelsjukdom låter han inte den hindra sig från att uppnå mål och njuta av livet.

Johanna Björkell
Johanna är konsult, forskare och executive coach. Expert på bland annat långsiktig motivation och inspiration i arbetet för att undvika stress  och  IT och media i professionell och pedagogisk användning.

Silvia Modig
Silvia är riksdagslegamot och journalist, stadsfullmäktigeledamot, samt medlem av stadsplaneringsnämnden och Nylands förbunds landskapsfullmäktige. Hon är också ordförande i den bostadspolitiska föreningen Vaahteramäki ry och i kommitten Finlands UN Women.

Mathias Rosenlund
Mathias är tvåbarnspappa, författare och litteraturkritiker. På sin fritid dricker han kaffe, funderar på politik och strosar runt i böckernas värld. Debuterade år 2013 med den självbiografiska boken Kopparbergsvägen 20.


