
Workshop i kreativa metoder 
i arbetet med att möta människor på flykt

Ska ni ha en kompetensutvecklingsdag eller söker 
efter något att göra tillsammans i arbetslaget? 

Vi erbjuder en gratis kreativ, lekfylld och tanke- 
väckande halv eller heldags workshop för personer 
som möter människor på flykt i sitt arbete. 

Workshopen vänder sig till er som ex är offentligt anställd 
personal, arbetar inom utbildningsväsendet eller är frivillig inom 
det civila samhället. 

Workshopen innehåller praktiska övningar i cirkus, lek och skratt, 
ledarskap, samarbete och gruppdynamik. Syftet är att väcka 
lekfullhet och kreativitet för att inspirera till nya tankar och idéer i 
er verksamhet, samt att stärka er som individer och arbetslag. 

Vi har hittills utbildat över 250 st deltagare med varierande 
bakgrund som bla, fysioterapeuter, pedagoger, kuratorer, personal 
inom socialförvaltningen, länsstyrelsen, museer, mm. 

Clowner utan Gränser har sedan starten 1996 mött och skrattat tillsam-
mans med nästan 2 miljoner barn. Runt om i världen påminner vi barn i 
flyktingläger, ungdomsfängelser, barn som lever på gatan och i andra  
utsatta miljöer, om att de är viktiga och att det finns någon utanför som 
ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det 
fungerar som bäst skapas mänsklighet, livsvilja och hopp. Clowner utan 
Gränser har arbetat för människor på flykt i Sverige sedan 2013. 

Läs mer om Clowner utan Gränser och vårt arbete på www.skratt.nu

ERBJUDANDE OM WORKSHOP

För vem? Personer som arbetar 
med människor på flykt och vill lära 
sig nya metoder för att stärka deras 
välbefinnande. 

Var? Vi kommer till er arbetsplats 
och arbetar med ert arbetslag. 

Tidsupplägg: Halvdag 3-4 timmar, 
under dag/kvällstid eller heldag.

När? Under 2020. 

Deltagarantal: Max 25 deltagare. 

Kursledare: Kajsa Englund (artist 
och pedagog, Clowner utan Gränser) 

För anmälan eller frågor: 
Kristina Eriksson 
Clowner utan Gränser 
kristina.eriksson@clownerutangrans 
er.se
tel: 073-502 68 20

Kursen är kostnadsfri med stöd från 
Europeiska asyl-, migrations- och 
integrationsfonden. 
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