
Inspirationsdag med Mobilize Me

Som noget nyt tilbyder Mobilize Me en inspirationsdag, hvor I får mulighed for at teste vores 
værktøjer ud fra jeres egen virkelighed. Derudover kickstarter vi de debatter, som lægger forud for 
implementering af et digitalt værktøj og sparer jer dermed for måneders overvejelser og afprøvning.  

Inspirationsdag
Målet med inspirationsdagen er at gøre deltagerne klogere på, hvad teknologien kan bruges til i deres 
daglige arbejde. Derfor arbejder vi hands on med værktøjet og sætter fokus på, hvad man skal være 
opmærksom på, når man arbejder med PlaNet og/eller Mobilize Me.

På dagen laver en vi kort præsentation af vores værktøjer, og herefter kastes deltagerne ud i et rollespil, 
hvor de selv får værktøjerne i hænderne. Selve spillet planlægges ud fra jeres specifikke behov og ønsker 
og er målrettet den type borgere, som I arbejder med i netop jeres institution. 

Brugeren i centrum
Hos Mobilize Me tager vi altid udgangspunkt i borgeren, og de planer, som I lægger i værktøjet, skal derfor 
tage udgangspunkt i borgerens ønsker. Igennem arbejdet med værktøjerne håber vi, at vi kan inspirere jer 
til at blive endnu mere nysgerrige på borgernes ønsker og drømme og se de muligheder, som teknologien 
tilbyder for at opfylde dem.  

Undervejs evaluerer vi på jeres forskellige indsatser, og lokaliserer hvilke praktiske, etiske og administative 
overvejelser, der er relevante for netop jeres institution - forud for implementering af værktøjerne. 

Praktisk: 
Der kan være lige så mange deltagere, som I ønsker. Jo mere af personalegruppen I har mulighed for 
at samle, jo bredere bliver diskussionerne og jo mere forberedte er i efterfølgende på at implementere 
værktøjerne, hvis I skulle ønske det. 

I vælger selv, hvilket af vores værktøjer i ønsker at tage udgangspunkt i, men vi hjælper selvfølgelig gerne 
med råd og vejledning.

Pris for Inspirationsdag: 14.200 kr. 

Team Mobilize Me
kontakt@mobilize-me.com

Husk: teknologi kan gøre dit arbejde mere nuance-
ret, men du skal ikke stoppe med at være faglig


