MARY 9-17 OKTOBER 2021 I FINLAND!
MARY är en utbildning på avancerad nivå i ledarskap & personlig utveckling. Mary riktar sig
till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års
ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.
Syftet med Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt
ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.
Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Det är en intensiv, avancerad och
rolig ledarskapsutbildning som bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen
och av tidigare ledarskapsutbildningar. Mer information om KFUMs
utbildningspaket: https://kfum.se/vad-vi-gor/utbildningar/mary/
Tips! På KFUMs Instagram kan du se sparade stories från tidigare år
FÖRKUNSKAP
Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap motsvarande
Emma. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra
George och Williams inför kursen. Detta kan ske på egen hand.
MÅL MED UTBILDNINGEN
• Deltagaren har fått ökad självinsikt och självkänsla, samt reflekterat över sitt eget
ledarskap utifrån sina värderingar, roller och försvarsmekanismer
• Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att
anpassa sitt ledarskap för olika situationer
• Deltagaren har utvecklat sina kunskaper om kommunikation genom NVC, feedbackmetoder, samt konflikthantering
• Deltagaren känner till gruppers utvecklingsprocesser genom FIRO och IMGD, samt
kan reflektera över sitt eget ledarskap i gruppens olika faser
• Deltagaren har stärkts i sitt eget ledarskap och blivit motiverad att ta nya steg som
ledare inom KFUM
• Deltagaren har fått ökade kunskaper om den internationella YMCA och YWCArörelsen
VAR OCH NÄR?
Utbildningen hålls under en vecka i Helsingfors, Finland. Vi kommer bo på YMCA Finlands
hotell där även utbildningen kommer hållas. Resan till Finland sker med färja.
Datum: 9-17 okt 2021
KOSTNAD
Utbildningen är subventionerad av KFUM Sverige, vilket betyder att du eller din KFUMförening endast står för en del av kostnaden. Kostnaden för utbildningen som föreningen
betalar är 8000 kr och inkluderar resa, boende, mat och utbildning. Det går att söka stöd för
kostnaden från KFUM-fonden.

”NO SHOW” AVGIFT
Avbokar du din plats efter sista anmälningsdag (dvs. efter 3 augusti) så kommer vi behöva ta
ut en avgift på 3000kr. Om avbokningen sker mindre än två veckor innan avresa är avgiften
6000kr. Med giltigt läkarintyg 0 kr. Om utbildningen avbokas p.g.a. Covid-19 kommer
deltagarna få hela avgiften tillbaka.
ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är 3 augusti 2021.
Anmälan sker på denna länk: https://podio.com/webforms/25917601/1940431
Observera att anmälan behöver ske genom föreningen och att deltagarna inte kan anmäla sig
själva.
COVID-19
Vi följer givetvis rådande restriktioner gällande Covid-19 och kommer uppdatera deltagarna
kring dessa när utbildningen närmar sig, utifall särskilda anpassningar behöver ske.
FRÅGOR?
Hör av dig till Annika som kommer att leda utbildningen om du har några frågor:
annika.thomsson@kfum.se

