Stockholm 2016-10-10

Är du framtidens feministiska ledare inom Socialdemokratin?
Under två år har S-kvinnor satsat på studier på distrikts- och förbundsnivå för att skola våra
medlemmar i vår historia och politik. Nu är det dags för nästa steg, en spetsutbildning för framtidens feministiska ledare i Socialdemokratin.
Utbildningen sträcker sig över två internat under våren 2017. Första internatet är 27-29 januari
på Bommersvik, det andra internatet är 5-7 maj på Sveavägen 68 i Stockholm. Däremellan består utbildningen av mellanliggande arbete.
Mål med utbildningen är att:
•
Stärka kvinnor till ledande positioner.
•
Stärka och stå upp för S-kvinnors frågor i din politiska roll.
•
Bredda nätverksbyggande via basgrupper.
Det här kommer du bland annat få arbeta med under utbildningen:
•
Från ide till praktisk politik
•
Medieträning
•
Chef kontra ledare
•
Oppositionsarbete kontra majoritetsarbete samt minoritetsstyre
Vi vill att du presenterar dig i ett personligt brev om varför du ska få möjligheten att gå denna
utbildning (max 3500 tecken). Brevet ska innehålla:
•
Dina intressen samt tankar om framtida politiska uppdrag.
•
Vad du har för uppdrag idag – internt inom S-kvinnor respektive externa uppdrag.
•
Hur du vill föra ut S-kvinnors budskap och beslut.
•
Information om särskilda områden du är intresserad av.
•
Information om hur du i en ledande position kan utveckla S-kvinnors politik.
•
Information om viktiga förebilder för dig samt motiv varför du har valt dessa förebilder.
•
Att du som sökande kan ange referenser.
Under utbildningen ska deltagaren arbeta med mentorskap, du ansvarar själv för att hitta en
mentor.
Vilka kan söka utbildningen:
Vi vänder oss i första hand till dig som har genomgått S-kvinnors steg 1 och steg 2 utbildningar,
men även om du inte gått dem är du välkommen att söka.
Du som blir antagen kommer att ha möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Sista ansökningsdag är den 10 november 2016 och denna gång har vi 26 platser.
Skicka din ansökan till susanne.andersson@s-kvinnor.se
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-Kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm,
Besöksadress: Sveavägen 68, Telefon: 08-700 26 00. www.s-kvinnor.se

