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DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG
Mentor- och ledarskapsprogram för
kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du
utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och
påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första
interreligiösa mentor- och ledarskapsprogram för
kvinnor!

Inbjudan till

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2021/2022
– mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden
Vintern 2021/2022 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och
ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning
är att:
 Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och
medverkan inom trossamfunden
 Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer
 Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare
Programmet Delaktig, stark och synlig består av två komponenter: en gemensam
fortbildning inom ledarskap samt en mentorskapsdel. I programmets gemensamma del
träffas vi under ett antal heldagar för att få fortbildning i bland annat
ledarskapsutveckling,
organisationsutveckling,
konflikthantering,
mänskliga
rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Träffarna kommer
att ske på följande helger: 4-5 december 2021, 29-30 januari 2022, 26-27
mars 2022 i Stockholm.
Mellan varje utbildningshelg träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k.
”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår
dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på
kursträffarna.
De personer vi söker är kvinnor aktiva inom trossamfunden med engagemang och
intresse för dessa frågor och gärna med någon form av ledarposition. Programmet är
kostnadsfritt och SST ersätter deltagare för resekostnader.
Sista anmälningsdatum 31 oktober 2021. Ansökan görs på
www.myndighetensst.se under rubriken ”utbildning” och ”Delaktig, stark och synlig”
eller här: https://myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-ochsynlig/ansokan.html
För frågor kring programmet kontakta jana.jakob@myndighetensst.se.
Varm välkommen med din ansökan!

Under tidigare program diskuterades frågor om ledarskap, mänskliga rättigheter,
organisationer i förändring och jämställdhet ur olika perspektiv. Mellan
utbildningshelgerna träffades också deltagarna i mentorpar där syftet var att samtal
och stödja varandra.

Från utvärderingen:

”Det var precis det som behövs inom
vår församling där det är män som
dominerar. Jag har nu en helt
annan syn på mig själv och min
kapacitet.”

”Unikt och banbrytande! I ett allt
mer mångkulturellt samhälle så är
det kvinnor som visar vägen för
interreligiöst
samförstånd
och
samverkan ”

Lördag 4 december – söndag 5
december 2021

Lördag 29 januari –
söndag 30 januari 2022

Lördag 26 mars –
söndag 27 mars 2022

