Demokrati 100 år

FRUKOST
Digital MR-frukost

Borta bra men hemma bäst?
Partnerskap Brickebackens projekt ”Borta bra men hemma bäst?” syftar till att stärka kvinnor
som står utanför arbetsmarknaden både fysiskt, psykiskt och socialt. År 2020 vann
projektet Örebro kommuns jämställdhetspris och projektet blir nu permanent. Vid
frukosten berättar Maria Lindborg, Mats Dalsbro och Senada Selman om deras arbete, om
framgångar så väl som sådant som skulle kunna fungera bättre. För att arbetet ska lyckas
behöver det göras tillsammans med både samverkansparter och människorna som bor och
lever i området. Att bygga relation och tillit är nyckeln till att kunna nå ut och som
kommunala representanter är det viktigt att finnas på plats och vara tillgängliga. Fokus är
att ge människor resurser, kraft och mod som bidrar till ett hälsosamt liv där de själva har
kommandot. Detta har bidrar till att öka förutsättningarna för ett mer verkningsfullt
jämställdhetsarbete där alla blir vinnare.

Datum:

Fredag 21 maj 2021

Tid:

Kl. 07.30 – 08.30

Lokal:

Frukosten sänds digitalt via Teams. Länk till mötet skickas ut efter sista
anmälningsdatum.

Målgrupp:

Medarbetare i Örebro kommun.

Anmälan:

Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk
https://new.memlin.com/view/609299f0b372d1

Övrigt:

Arrangemanget filmas och kan ses i efterhand via intranätet

Kontakt:

Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-21 10 91. Har
du frågor om arrangemanget, kontakta Mia Patiño Stålgren,
mia.patino.stalgren@orebro.se, 019 - 21 40 42.

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro
kommun är en stor organisation med många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta
arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området
förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som behöver ges extra fokus. Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du
tillsammans med information om kommande kompetensutvecklingsinsatser på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor

MR-frukost är ett forum för organisatoriskt lärande där vi lyfter interna goda exempel och arbetssätt.
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