Inbjudan till grundkurs i
effektmätning och SROI
Sedan lång tid har de allra flesta verksamheter mätts och utvärderats primärt utifrån ett
finansiellt perspektiv. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma
grund. SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats genom sitt fokus på de effekter
och värden verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Det innebär att effekter som människors ökade välmående och delaktighet i samhället, samt
minskade utsläpp av koldioxid och ozon beaktas tillsammans med de traditionella ekonomiska
konsekvenserna av en verksamhet. Därmed kan det totala värdeskapandet fångas, och det
oavsett om det handlar om en verksamhet inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn eller
näringslivet.
Du har nu möjlighet att under tre heldagar fördjupa dig i innebörden av effektmätning och SROI,
framför allt genom att lära dig jobba utifrån de sex stegen och sju principerna i SROI. Vi varvar
föreläsningspass med många övningar och mycket diskussion. Efter genomgången utbildning
har du en detaljerad förståelse för innebörden av effektmätning och SROI samt dess möjliga
tillämpningar. Du har dessutom en tydlig uppfattning om vikten av effektmätning och SROI i ett
bredare styrningsperspektiv. Läs mer om SROI på www.sroi.se.
Arrangör:

SERUS. Vi har utbildat personer från över 130 organisationer i SROI.

Målgrupp:

Vem som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet
som vill få kunskap om kartläggning och värdering av aktiviteters eller verksam‐
heters totala värdeskapande.

Var:

Bylgia & Sirus Konferens i Malmö, Hans Michelsensgatan2.

När:

13, 20 och 21 februari (dag 1 kl 10.00‐17.00, dag 2 kl 10.00‐17.00, dag 3 kl 8.30‐16.00)

Anmälan:

Senast den 12/1 2012. Se nedan för information om hur du anmäler dig.

Pris:

9 900kr exklusive moms per deltagare. Kostnaden faktureras i förskott, och
inkluderar kursmaterial, tre dagars utbildning samt förtäring under kursdagarna.
Kostnader för eventuella resor och övernattningar ingår ej.

Frågor:

Kontakta Erik Nilsson (ek. dr.), erik@serus.se, 073‐696 70 01

För att anmäla dig till grundkursen fyller du i den efterfrågade informationen i nedanstående fält, sparar
PDF‐filen och mailar den till erik@serus.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Namn: ________________________________________________________ Organisation: ________________________________________________________
Mobil/Telefon: _______________________________________________ E‐post: _______________________________________________________________
Faktureringsadress: ___________________________________________________________________________________________________________________
Kostrestriktioner: _____________________________________________________________________________________________________________________
Särskilda tillgänglighetsbehov: _______________________________________________________________________________________________________

