Stöd från Energimyndigheten ger extra
möjligheter!
Dalarnas Bildningsförbund har fått 600 000 kr från Energimyndigheten.
Det ger oss möjlighet att nå fler och utveckla bra verktyg.
Vårt
•
•
•

mål är att under de två projektåren
genomföra minst 300 folkbildningsaktiviteter
nå minst 3 000 deltagare
minst 1 000 personer är beredda att agera som förebilder

Så jobbar vi
• nyttjar befintliga organisationer
• utgår från de tusentals deltagare vi har i verksamheten
• genomför många små aktiviteter, på många platser, för många
• olika grupper
• samverkar när det behövs
• gemensam inventering av resurspersoner i länet
• delar med oss av olika koncept
Våra insatser består…
Under de här två åren stärker vi vårt samarbete kring energi- och
klimatarbetet. De koncepten och materialen vi utvecklar kan användas
långt efter projektets slut. Det intresse och de kunskaper som vi skapat
kommer att fortsätta spridas under lång tid.

FOLKBILDNING
som del i energi- och
klimatstrategin
www.dbf.nu

Energiomställning förutsätter att människor

Folkbildningen är förändringsaktörer

bestämmer sig för att agera annorlunda
Ett arbetssätt som skapar engagemang
• utgår från deltagarnas intressen och behov
• möter deltagarna där de är, på deras villkor
• dialogen bär lärandet
• arbetsformerna skapar delaktighet
En väl fungerande infrastruktur
• medarbetare och lokaler i varje kommun
• kontakter med i stort sett alla länets föreningar
• samlar tusentals drivande personer och eldsjälar

Vi måste skapa den viljan!
Om människor skall förändra sitt beteende
… måste de få en chans att
• förstå problemet
• känna sig berörda
• veta vad de skall göra
• uppleva att deras insats spelar roll
Kunskaper som skapar förändring
… måste utgå ifrån
• helhetssyn – grundkunskaper att bygga vidare på
• positiva exempel– det går att förändra
• positiva förtecken – om alla gör lite och hjälps åt kan vi
nå resultat
• en positiv vision där vi visar många är engagerade

Bredd och flexibilitet
• Vi skapar verksamhet som ökar kunskaperna kring klimat och
energi utifrån deltagarnas olika intresseområden
• Vi skräddarsyr studiecirklar, temakvällar och föreläsningar
beroende på vilken målgruppen är

