Malmöandan med vänner bjuder in att mötas online den
8 april eller 14 april.

Genom kris in i möjligheter

Mötesplats Medskapande
Situationen med Coronaviruset berör alla. Den kräver något nytt av
oss som är engagerade för Malmö. Välkommen till en plats att dela
utmaningar, frågor och goda idéer kring hur vi hanterar den aktuella
situationen. Många försöker till exempel utveckla nya former för att
fortsätta arbeta och mötas online. Men situationen kommer påverka
många i Malmö en lång tid framöver.
• Hur möter vi just nu upp behov och resurser hos dem vi finns
till för?
• Hur kan vi förbereda oss så att vi tillsammans än bättre kan ta
tillvara de resurser som finns i nätverk och människors
initiativkraft?
Samlingen vänder sig till aktiva inom idéburen sektor, offentlig
verksamhet eller andra som arbetar för ett hållbart Malmö som vill
mötas, dela och lära tillsammans kring frågor som dagens situation
ställer oss inför.
8 april 13.00-15.00 eller
14 april 10.00-12.00
Anmälan via den här länken.
Vi möts via internet och mötesverktyget Zoom.

Varmt välkomna!

Denna upplaga av Mötesplats Medskapande sker online och är en del av
Malmöandan i samarbete med Forward Malmö, Kraftsamling Herrgården och
Demokratilabb Malmö. Dessa initiativ stödjer enskilda och organisationer i
idéburen sektor och Malmö stad att skapa värde i arbetet för en hållbar stad
genom samarbete, delande och social innovation.

Samma upplägg erbjuds vid två tillfällen. Mötet sker via Zoom och
fungerar bäst om man sitter framför en dator med hörlurar.
Information om hur man kopplar upp sig till mötet skickas ut efter
anmälan.
Bidra i anmälan med vilka frågor ni har behov att möta andra kring.
Vi kommer försöka anpassa upplägget utifrån behoven just nu.
Tipsa också i anmälan om ni har tagit något initiativ för att
hantera utmaningarna nu eller planerar att göra det - som kan
inspirera andra!
Kontakt:
Tom Roodro, Malmö stad
tom.roodro@malmo.se
Elin Turesson, Rädda Barnen
elin.turesson@rb.se

Bilder från senaste Mötesplats medskapande. Denna gång möts vi
online!

