
YENNENGA MED ERIKS GONDOLEN

Yennenga Progress temaluncher
Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. I 
Yennenga Progress nätverk finns massor av spännande personer. Vi arrangerar 
temaluncher för att olika personer i nätverket ska få presentera aktuella ämnen 
vi arbetar med, och för att ge möjlighet att träffas och knyta nya kontakter. Vi 
behöver alla impulser utifrån, vi behöver interaktion för att utvecklas och nå nya 
höjder. Vi träffas på Eriks Gondolen och njuter god mat och sagolik utsikt!

Plats: Eriks Gondolen, Stockholm
Tid: 11.30 -13.00
Kostnad: 200 SEK, inkl. föredrag, mat och kaffe
Betalas in till Yennenga, märk din betalning TEMA
• SWISH: 123 900 24 37
• 90-KONTO: 900243-7
OSA en vecka innan utsatt datum, begränsat antal 
platser!
Anmäl även ev. allergier och matpreferenser till 
info@yennengaprogress.se

www.yennengaprogress.se    info@yennengaprogress.se    90-konto: 900243-7

VÄLKOMMEN TILL 
YENNENGA PROGRESS  

TEMALUNCH 
PÅ ERIKS GONDOLEN

Yennenga Progress är en svensk ideell organisation som aktivt medverkar till samhällsbyggande genom att utveckla 
konceptet Den goda byn. Det som började med en förskola i byn Nakamtenga, i Burkina Faso, har sedan 2001 
utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. Med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ bidrar 
Yennenga Progress globala nätverk med kompetens och resurser för fortsatt tillväxt.

26 september: Språkkonsulterna 
Språkkonsulterna är ett företag som satsar på att göra världen 
begriplig genom klarspråk. Företaget har haft ett genomtänkt 
CSR-arbete under många år. 

På vår temalunch den 26 september kommer Språkkonsulternas 
VD, Helena Englund Hjalmarsson, och berättar om deras 
engagemang i förskolan i Monomtenga och hur de har valt att 
kommunicera sitt CSR-arbete. Hon ger massor av tips och råd 
som du kan använda i din egen kommunikation.

Vems är uppdraget att skapa välfärd?
Yennenga verkar utifrån FN:s 17 nya utvecklingsmål, där ansvaret 
för att skapa en global hållbar utveckling ligger hos alla aktörer; 
civilsamhälle, näringsliv, regering och stat, oavsett var i världen 
de befinner sig. Denna goda by och dess resultat börjar få 
uppmärksamhet och fler vill försöka skapa Den goda byn på andra 
platser. Yennenga Progress erbjuder företag, organisationer och 
privatpersoner att engagera sig i arbetet som ger konkreta resultat i 
vidareutvecklingen av välfärdssamhällen. 

Bli medlem du också!
• Anmäl din kompetens till något av de aktuella verksamhetsteamen!
•  Bidra med finansiering och/eller utrustning till verksamheterna

TISDAG 26 SEPTEMBER 2017




