UNG CANCER
MEDLEMSFÖRELÄSARE

Ett av Ung Cancers
viktigaste uppdrag är
att informera om hur
det är att leva med eller
nära cancer. Inga gör
det här bättre än ni
medlemmar. Under 2018
storsatsar Ung Cancer på
att informera på sjukhus,
skolor och företag. Nu
kan du ansöka om att bli
medlemsföreläsare för
Ung Cancer.

Ung Cancer & föreläsningar

Ung Cancer har sedan starten 2010 föreläst
på sjukhus, skolor och företag. I vården
föreläser vi om unga vuxnas behov och
erfarenheter av sjukvården och berättar om
Ung Cancers verksamhet. Målet med vårdföreläsningarna vill vi att alla unga vuxna
cancerberörda som kommer i kontakt med
sjukvården ska få information om Ung
Cancer. Våra skolföreläsningar har riktat
sig både till gymnasieskolor och universitet.
Fokus har varit att informera om hur det är
att leva med eller nära cancer. På företag
berättar vi om Ung Cancer och vill
inspirera företagen till att engagera sig
och stötta Ung Cancer
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Antalet platser till
medlemsföreläsare
under 2018

se). Tillsammans med deras utbildare
kommer du att få arbeta med din historia
och få redskap för att bli en så trygg och
förberedd föreläsare som möjligt. Målet är
att du ska skräddarsy en föreläsning utifrån
dina erfarenheter och på ditt egna sätt
väva in Ung Cancer som organisation i din
historia. Efter utbildningen kommer du få
individuell uppföljning med experten från
Retoriktubildning innan du själv börjar
föreläsa i början av 2018.

Ett avlönat uppdrag

Ung Cancer står för utbildningen och alla
kostnader kring den. När du föreläser står
också Ung Cancer för eventuella kostnader
för boende och resa i samband med din
föreläsning. För varje föreläsning betalas
det ut en ersättning på 1500 kr före skatt
till dig som föreläsare.

Du får stöd i praktiska frågor

Ung Cancers personal ansvarar för att
löpande informera dig om Ung Cancer
verksamhet så du känner dig trygg.
Personal på Ung Cancer har också det
övergripande ansvaret för att ta emot
uppdrag och stämma av med vilken
medlemsföreläsare som kan hålla i
föreläsningen.

Din historia
Två dagar med utbildning

Den 8-9 december träffas vi i Göteborg på
Scandic Crown för två dagars utbildning för
dig som ska bli medlemsföreläsare. Under
dag 1 är fokus att du ska känna dig trygg i
att representera Ung Cancer. Vi går igenom
föreläsningarna, allt praktiskt kring rollen
och arbetar tillsammans för att utforma
rollen som medlemsföreläsare Dag två är
en heldag tillsammans med företaget
Retorikutbildning (www.retorikutbildning.

Som medlemsföreläsare för Ung Cancer
ansvarar du för att hålla i 5-10 föreläsningar runt om i Sverige under 2018. Du
föreläser om din egna historia men i
uppdraget ingår även att berätta om att
berätta om Ung Cancers verksamhet. I
första hand sker föreläsningarna på sjukhus men det kan också handla om skolor,
företag eller andra sammanhang.

8-9 DECEMBER
Utbildning i Göteborg

Vem kan ansöka och vad krävs?

Alla Ung Cancers medlemmar kan ansöka om att bli medlemsföreläsare. Under
utbildningen skriver du på ett avtal som
sträcker sig över hela 2018. Du behöver
alltså vara tillgänglig för 5-10 föreläsningar
under 2018 och du behöver delta på hela
utbildningen den 8-9 december. De flesta
föreläsningarna sker dagtid vardagar och
uppdraget är avlönat så att du vid behov
kan ta ledigt från jobbet en dag.

Vilka blir antagna?

Det finns 4-6 platser till 2018. Målet är att
medlemsföreläsarna ska bo utspritt över
landet och ha olika erfarenheter och berättelser att dela med sig av. Du får besked
den 13 november och då får du uppdragsbeskrivning och avtal. Vi behöver din
bekräftelse på att du vill delta senast den 15
november.

Datum att hålla koll på:

• Ansökan är öppen 20 oktober –
8 november.
• Du får svar senast den 13 november.
• Senast den 15 november behöver du
bekräfta ditt deltagande
• Den 8-9 december är utbildningen
i Göteborg
• Du skriver avtal på att föreläsa från
1 januari 2018 – 31 december 2018.

Hur ansöker du?

Du kommer till ansökan genom att klicka
här.
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