
Tags: Värdesamhället e-bok apple; Värdesamhället MOBI download; Värdesamhället bok pdf svenska; Värdesamhället las online bok;
Värdesamhället ladda ner pdf e-bok; Värdesamhället epub books download

Värdesamhället PDF E-BOK

Mats Jonson

Författare: Mats Jonson 
ISBN-10: 9789188759115

Språk: Svenska
Filstorlek: 2557 KB



1

BESKRIVNING

Boken "Värdesamhället" beskriver samhällsutveckling ur tre tidsperspektiv; det historiska, nutiden samt
framtiden. I framtidsperspektivet redogörs för ett nytt tänkande och ett nytt sätt att arbeta med
samhällsutveckling "Hur skulle det kunna vara?" istället för "Hur är det?". Mer av det som är bra löser
inte problemen i framtiden. Framtiden handlar om värderingar och traditioner, som grund för lycka och
mening med livet, men också om att utveckla nya värdesamband med hjälp av kreativitet och konstruktivt
tänkande. Vi behöver visioner och koncept som bärare av nya idéer och värden.I boken beskrivs de två
ideella föreningarna Offensiva Åseda och Aluminiumriket och deras verksamhet. De är exempel på senare
tiders initiativ, som försöker bygga lokala och regionala förtroendesystem genom att riva de murar som
vuxit upp mellan politisk, offentlig verksamhet, näringsliv och medborgare. De fokuserar på
grundläggande värden och det som binder oss samman snarare än det som skiljer oss åt.Samhällsvetare och
forskare i kvalitetsteknik betraktar idag på allvar Offensiva Åseda och Aluminiumriket som modeller för
lokal och regional tillväxt. Den direkta samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och den civila
sektorn, d v s medborgarna, är unik och har inte prövats på annat håll i världen. Målgrupper för boken är
alla som ser utveckling av lokalsamhället, som en förutsättning för och en naturlig del av regional tillväxt.
Värdesamhället kan läsas både som en idé- och debattbok kring framtidens lokalsamhälle och som en
lärobok i samhällsutveckling. Läsaren ges möjlighet att genom de frågor som ställs efter varje avsnitt själv
reflektera över sin verklighet och samtala kring vad som är viktiga värden och samband i våra liv och i
samhället. Till boken medföljer också en CD-ROM skiva med bilder och 30 bildspel från "kvalitetsresan"
med Offensiva Åseda och Aluminiumriket.Mats Jonson, som är författare till boken, har varit med och
grundat verkstadsföretaget ProfilGruppen AB i Åseda samt är en av initiativtagarna till de ideella
föreningarna Offensiva Åseda och Aluminiumriket. Han har mångårig erfarenhet från arbetslivet av
kvalitetsbegreppet som verktyg för verksamhetsutveckling. Han har bl a fungerat som examinator och
utvärderingsledare för processen Utmärkelsen Svensk Kvalitet och ingår sedan 1998 som ledamot i dess
domarkommitté.Utmärkelsen Svensk Kvalitet administreras av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ,
som utvecklat en modell som hjälpmedel för kundorienterad verksamhetsutveckling i alla delar av
arbetslivet. Det är denna modell som ligger som en grundsyn för engagemanget i lokal samhällsutveckling
genom Offensiva Åseda sedan 1996 och i regional tillväxt genom Aluminiumriket sedan 1998.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Blåljus - Nyhet - Varför fattas det deltidsbrandmän?

Värdesamhället Mats Jonson. 358 kr. Info Köp. Världsreportern från Kristianstad Red. Lennart Leopold
och Roland Persson. 123 kr. Info Köp. Älvfåran Inga-Maj ...

PDF JÄRFÄLLA SKILLS PARK BARKARBYSTADEN - jarfalla.se

Den ena är värdesamhället som betonar värdeskapande som det önskvärda resultatet av ekonomisk
aktivitet och konsumtion. Den andra dimensionen

Vilka är de viktigaste frågorna för ditt parti? - Nyheter - NSD.se

Man kan kanske säga att det värde samhället sätter på en lavskrikefamilj är två miljoner. Sedan vet jag inte
om man kan multiplicera med 50 000 ...
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