FN’s 17 verdensmål
Hvordan kan vi alle være med til at understøtte dem?

Velkommen til 6. NGO-Dag
FN’s Verdensmål
I dag skal vi
Høre om FN’s verdensmål
1. Finansminister Kristian Jensen
2. Direktør Jamilla Jaffer, Con3bute
3. Direktør Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
4. Journalist Simi Jan, TV2
Henry Herzog, Bridge Consultancy
Øvelse: Hvordan kan jeg understøtte målene
Kommunikationschef Line Grove Hermansen, Unicef Danmark og
Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER

Bridge Consultancy

”Den

verden vi har skabt, er et udtryk
for vor tænkning. Skal vi forandre
verden, kan det kun ske ved at vi
forandrer vor tænkning”
Albert Einstein

Jeg elsker den brogede verden
Hans Vilhelm Kaalund | Thorvald Aagaard
1. Jeg elsker den brogede
verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.
2. De snakke, som om den er
gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!
3. Jeg har grædt, som andre,
af smerte,
fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

4. Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at
kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?
5.
Kamp må der til, skal livet
gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og
tro thi evig stilstand er død!
6. Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.

Året der gik
Coachuddannelse
– Eksamen i ”Coaching i organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse
– ACC-certificering under ICF (International Coach Federation)

• Uddannelser med merit:
• NGO-Lederuddannelsen, hold 13
• NGO-Projektlederuddannelsen, hold
14 og 15
• Coachuddannelsen hold 2 og 3
• Forandringsledelse, Gate 21
• Seminarer
• Team med test
• Forandringsledelse
• Lederudvikling
• Projektledelse
• Coaching
• Karriere
• Outplacement
• Lederudvikling
• Projektledelse
• Teamcoaching

Certificate of Approval
The International Coach
Federation hereby recognizes

FRONTSETTER
Coachuddannelse

Næste Coachuddannelse starter 4. oktober 2018

as an

FRONTSETTERS Coachuddannelse er for dig, som tror på at alle mennesker indeholder
mange skjulte ressourcer, og som ønsker at være med til at få mennesker til at se og
bruge deres potentiale.

ICF Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)™ Provider
approved for 76 hours.
Awarded on this day
October 19, 2017

ICF Chair

Du ønsker at øge dine kompetencer indenfor coaching, aktiv lytning, forstå og aktivere
andre menneskers motivation, er nysgerrig på andre menneskers verdensbilleder samt
skabe lærende samtaler. Og for dig som ønsker at få officielle papirer på dine
coachingkompetencer.

ICF Executive Director

Valid through: July 31, 2021

Du vil tage eksamen i ”Coaching i organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse, og
du vil få 76 ICF godkendte undervisningstimer. ICF kræver 60 undervisningstimer for, at
blive certificeret coach under ICF International Coaching Federation.
niveau.

På ACC-

Se mere på www.frontsetter.dk

“
Bemærk, at prisen
er NGO-venlig.

NGO-Projektlederuddannelsen
Hold 16
Kære NGO-projektleder
Ønsker du at:
• Blive den bedste udgave af dig
selv, som projektleder.
• Have styr på projektlederens
værktøjskasse.
• Stå i spidsen for et dreamteam.
• Håndtere dine interne og eksterne interessenter.
• Udvide dit netværk.
Som medarbejder i en organisation
med et almennyttigt sigte skal man,
som projektleder navigere i et varieret
politisk spændingsfelt – både indadtil i
organisationen og udadtil i relation til
de eksterne interessenter i ind- og
udland.
NGO-Projektlederuddannelsen henvender sig til projektledere og projektdeltagere.

Flere end 530 NGO’er har allerede
deltaget i NGO-Projektlederuddannelsen.
FRONTSETTER udbyder både NGOProjektlederuddannelsen og NGOLederuddannelsen. De to uddannelser
supplerer hinanden således, at NGOledere og NGO-projektledere får
samme tankemæssige udgangspunkt
for yderligere professionalisering af
deres NGO.
Forløbet udbydes til særdeles gunstige
priser - der kan søges Statens Voksenuddannelse.
Med venlig hilsen
Styregruppen for NGO-uddannelserne
Styregruppen består af repræsentanter fra
Dansk Røde Kors, CARE, Plastic Change,
Forbrugerrådet TÆNK, Mellemfolkeligt
Samvirke, Gate 21, Gigtforeningen, Dansk
Ornitologisk Forening og Mødrehjælpen

”NGO-projektlederuddannelsen har været utrolig
lærerig. Udover at blive
introduceret til en række
brugbare værktøjer, der har
lettet mit arbejde som projektleder, har jeg fået en
langt større forståelse for
rollen som projektleder, og
hvad det betyder i praksis.
Erfaringsudvekslingen
og
undervisningens fokus på
både teori og praksis skabte
det helt rette grundlag for
læring og nytænkning. Uddannelsen var et inspirerende afbræk fra en travl hverdag.”
Helle Bygholm, Gate 21
”Jeg er blevet mere opmærksom på at italesætte
og kommunikere 'det vi bare
gør' og ikke mindst hvorfor.
Ofte går vi ud fra, at det er
underforstået for alle andre
'hvorfor vi gør det'. Det har
været en øjenåbner hvad
projektværktøjerne kan, når
der arbejdes med dem i
grupper.”
Hold 12
”Selv med mange års erfaring som projektleder, har
NGOprojektlederuddannelsen
virkelig givet mig nyt indblik
og forståelse for, hvorledes
jeg kan optimere mit arbejde og strukturere mine
projekter
fremadrettet.
Vekslingen mellem teori og
erfaringer, både fra undervisere og kursusdeltagere har
været et godt miks, der har
givet grobund til konstruktiv
sparring og etablering af
netværk.”
Dieter Carstensen,
Red Barnet
”Jeg kom først og fremmest
for at få nogle gode projektværktøjer til at få bedre
styring og overblik over mit
arbejde. Det har jeg fået, og
igennem opgaverne, hvor
egne projekter er i spil,
bliver værktøjerne brugbare.
Dertil er kurset også en god
mulighed for at stoppe op,
og med input fra undervisningen og fra andre deltagere, at kigge på de mere
personlige sider og muligheder for udvikling.”
Stine Müller,
Tænk, Forbrugerrådet

”

NGO-Lederuddannelsen
Hold 13
Diplomuddannelse i ledelse
Ønsker du at:
•
•
•
•

Blive den bedste udgave af dig, som
leder.
Skabe strategiske forandringer i din
organisation.
Få følgeskab fra medarbejdere og
frivillige.
Udvide dit netværk.

Organisationer med et almennyttigt sigte har
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige
udfordringer i forhold til medarbejderes og
interessenters forventninger til ledelse af
organisationen.
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005
sammen for at etablere en skræddersyet
uddannelse for NGO-ledere med det formål
at sikre en yderligere dygtiggørelse af NGOsektoren i Danmark.

Siden har flere end 265 NGO-ledere gennemført NGO-Lederuddannelsen.
NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i
samarbejde med styregruppen ud fra erfaringer, evalueringer og NGO-verdenens udvikling.
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået
nye fag. Derfor kan uddannelsen også ses,
som et efteruddannelsestilbud til alle, der
allerede har gået på uddannelsen.
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særdeles gunstige priser - der kan søges om Statens Voksenuddannelse.
Vi glæder os til at byde hold 13 velkomne.
Med venlig hilsen
Styregruppen
Styregruppen består af repræsentanter
fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet TÆNK, Astra, CARE, Gate 21, Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk Forening,
Gigtforeningen, Plastic Change, Røde
Kors Hovedstaden, Mellemfolkeligt Samvirke og Amnesty International

Mikkel Bohm, direktør, Astra;
“Jeg føler, at jeg er blevet
rusket godt og grundigt igennem som leder – særligt har
360° evalueringen gjort et
stort indtryk. Og så er det
dejligt, at kurset er så frit
struktureret, at jeg har kunnet
forholde mig teoretisk og
praktisk til lige netop mine
udfordringer. Som direkte
resultat af kurset står jeg nu
med en gennemarbejdet
strategiplan og en stærkt
forbedret organisationsstruktur. Men det allerbedste er
min AL-gruppe, hvor vi fortsat
mødes tit og har et kæmpe
udbytte af hinanden.”
Birgitte Bang Ingrisch,
Fredningsleder, Danmarks
Naturfredningsforening;
”NGO-lederuddannelsen
udfylder et stort behov for
målrettet lederudvikling af
ledere i almennyttige organisationer. Vi adskiller os fra
både det private erhvervsliv
og myndigheder ved, at vi
hverken er profitskabende
eller varetager af en lovbunden offentlig opgave. Vi har
derimod vores gode SAG.
Samtidig er der samspillet
med de frivillige aktive, som
giver særlige udfordringer.
Uddannelsen har givet mig
både meget konkrete redskaber til at navigere i dette
spændingsfelt af ildsjæle og
fagnørder samtidig med, at
den har inspireret mig til at
arbejde med mere personlige
sider af min lederrolle.”
Rasmus Kjeldahl, Direktør,
Børns Vilkår;
”Vi har med NGO-uddannelsen fået en unik mulighed for
at netværke og sætte fokus på
ledelse og professionalisering
af NGO’er.”

2019
Coachuddannelse hold 4, 14. maj
NGO-Projektlederuddannelse, hold 16, 28. marts
NGO-Lederuddannelsen, hold 14, november
“
Bemærk, at prisen
er NGO-venlig.

NGO-Projektlederuddannelsen
Hold 16
Kære NGO-projektleder
Ønsker du at:
• Blive den bedste udgave af dig
selv, som projektleder.
• Have styr på projektlederens
værktøjskasse.
• Stå i spidsen for et dreamteam.
• Håndtere dine interne og eksterne interessenter.
• Udvide dit netværk.
Som medarbejder i en organisation
med et almennyttigt sigte skal man,
som projektleder navigere i et varieret
politisk spændingsfelt – både indadtil i
organisationen og udadtil i relation til
de eksterne interessenter i ind- og
udland.
NGO-Projektlederuddannelsen henvender sig til projektledere og projektdeltagere.

Flere end 530 NGO’er har allerede
deltaget i NGO-Projektlederuddannelsen.
FRONTSETTER udbyder både NGOProjektlederuddannelsen og NGOLederuddannelsen. De to uddannelser
supplerer hinanden således, at NGOledere og NGO-projektledere får
samme tankemæssige udgangspunkt
for yderligere professionalisering af
deres NGO.
Forløbet udbydes til særdeles gunstige
priser - der kan søges Statens Voksenuddannelse.
Med venlig hilsen
Styregruppen for NGO-uddannelserne
Styregruppen består af repræsentanter fra
Dansk Røde Kors, CARE, Plastic Change,
Forbrugerrådet TÆNK, Mellemfolkeligt
Samvirke, Gate 21, Gigtforeningen, Dansk
Ornitologisk Forening og Mødrehjælpen

”NGO-projektlederuddannelsen har været utrolig
lærerig. Udover at blive
introduceret til en række
brugbare værktøjer, der har
lettet mit arbejde som projektleder, har jeg fået en
langt større forståelse for
rollen som projektleder, og
hvad det betyder i praksis.
Erfaringsudvekslingen
og
undervisningens fokus på
både teori og praksis skabte
det helt rette grundlag for
læring og nytænkning. Uddannelsen var et inspirerende afbræk fra en travl hverdag.”
Helle Bygholm, Gate 21

Coachuddannelse
– Eksamen i ”Coaching i organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse
– ACC-certificering under ICF (International Coach Federation)

”Jeg er blevet mere opmærksom på at italesætte
og kommunikere 'det vi bare
gør' og ikke mindst hvorfor.
Ofte går vi ud fra, at det er
underforstået for alle andre
'hvorfor vi gør det'. Det har
været en øjenåbner hvad
projektværktøjerne kan, når
der arbejdes med dem i
grupper.”
Hold 12
”Selv med mange års erfaring som projektleder, har
NGOprojektlederuddannelsen
virkelig givet mig nyt indblik
og forståelse for, hvorledes
jeg kan optimere mit arbejde og strukturere mine
projekter
fremadrettet.
Vekslingen mellem teori og
erfaringer, både fra undervisere og kursusdeltagere har
været et godt miks, der har
givet grobund til konstruktiv
sparring og etablering af
netværk.”
Dieter Carstensen,
Red Barnet
”Jeg kom først og fremmest
for at få nogle gode projektværktøjer til at få bedre
styring og overblik over mit
arbejde. Det har jeg fået, og
igennem opgaverne, hvor
egne projekter er i spil,
bliver værktøjerne brugbare.
Dertil er kurset også en god
mulighed for at stoppe op,
og med input fra undervisningen og fra andre deltagere, at kigge på de mere
personlige sider og muligheder for udvikling.”
Stine Müller,
Tænk, Forbrugerrådet

”

Næste Coachuddannelse starter 14. maj 2019
FRONTSETTERS Coachuddannelse er for dig, som tror på at alle mennesker indeholder
mange skjulte ressourcer, og som ønsker at være med til at få mennesker til at se og
bruge deres potentiale.
Du ønsker at øge dine kompetencer indenfor coaching, aktiv lytning, forstå og aktivere
andre menneskers motivation, er nysgerrig på andre menneskers verdensbilleder samt
skabe lærende samtaler. Og for dig som ønsker at få officielle papirer på dine
coachingkompetencer.
Du vil tage eksamen i ”Coaching i organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse, og
du vil få 76 ICF godkendte undervisningstimer. ICF kræver 60 undervisningstimer for, at
blive certificeret coach under ICF International Coaching Federation.
niveau.
Se mere på www.frontsetter.dk

På ACC-

Dagen i dag

At lytte og forstå er ikke det samme som at være enig J

Øvelse 1/3
1. Vælg dit vigtigste verdensmål.
2. Gå sammen med andre med
samme verdensmål.

2 og 2 2/3
1. Hvorfor er dette verdensmål vigtig for
mig?
2. Hvad vil det betyde for mig, at dette
verdensmål fremmes?
3. Hvordan kan jeg være med til at
understøtte dette mål i min dagligdag?

Verdensmålgrupperne 3/3
1. Hver gruppe deler 2 og 2 dialogen –
vedr. ” Hvordan kan jeg være med til at
understøtte dette mål i min dagligdag?”
2. Hver gruppe skriver hovedpunkter ned.
3. Sammenskrives og sendes til deltagere
efterfølgende.
4. Kort fremlæggelse i plenum.

Tak for i
dag

