Winnet arbetar
med genusdriven
social innovation

För Kvinnor
För Jämställdhet
För Tillväxt
För Utveckling

Winnet arbetar med genusdriven social innovation
Social innovation definieras som utveckling av nya varor, tjänster, metoder,
strukturer och organisationsformer som är sociala i sina mål och medel. Sociala
innovationer bygger på identifierade sociala behov och samhällsutmaningar
och svarar upp emot dessa på ett nytt sätt. Sociala innovationer kan därför
vara allt från nya varor, tjänster och metoder till nya organiseringssätt och nya
samhällsstrukturer.
Genusdriven social innovation synliggör innovationer där perspektivet köns
identitet tas in vid identifiering av behov och styr vilka innovationer som svarar
upp emot dessa behov med ett integrerat genusperspektiv.
Winnet arbetar med genusdriven social innovation inom samtliga områden
som finns i definitionen av begreppet.

Winnets sociala mål
Vår organisation har som mål att kvinnors och mäns kunnande och kompetens
utgör grund för regional tillväxt och utveckling på lika villkor. Att såväl kvin
nor som män är delaktiga i de politiska processerna och har inflytande över
samhällsutvecklingen på lika villkor och bidrar till att skapa förutsättningar för
ett jämställt samhälle på alla nivåer.

Winnets sociala medel
Vi arbetar med att kartlägga och synliggöra de utvecklingsinsatser som behö
ver göras för att påverka till en utveckling som tillgodoser samhällets struktu
rella behov av insatser som utraderar de hinder som finns för kvinnor att delta
i det regionala utvecklingsarbetet på lika villkor. Vi arbetar också för att syn
liggöra och utveckla kvinnors kompetens i olika sammanhang för att påverka
även på individnivå till ökat inflytande. Vi arbetar därför med olika former av
metodutveckling som mobiliserar och organiserar kvinnor för att öka deras
deltagande och inflytande både strukturellt och individuellt.

Winnets genusdrivna sociala innovationer
Nya samhällsstrukturer
Winnet bidrar till att skapa nya samhällsstrukturer genom att arbeta för en
jämställd arbetsmarknad, en ökad andel kvinnliga företagare och fler kvinnor
på ledande befattningar i styrelser i näringslivet och i de politiken, så att kvin
nor och män har samma möjligheter till makt och inflytande i det regionala
tillväxtarbetet
Nya organiseringssätt
Winnets organisation innefattar även dess verksamhetsidé och organisationen
bygger på att kvinnor styr sin egen verksamhet mot mål som syftar till att
stärka kvinnors inflytande och delaktighet. Winnet samverkar i partnerskap
med andra aktörer som kan stärka det organisatoriska arbetet och även genom
Winnet Centre of Excellence® utifrån ett Quadruple Helix-perspektiv. Winnet
skapar med detta inkluderande organiseringssätt gräns- och sektoröverskridan
de mötesplatser, där man långsiktigt medvetandegör och synliggör strukturer
för strategisk påverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Nya metoder
Winnet utarbetar nya metoder, som möter de behov som organisationen identi
fierar på strukturell nivå och individnivå. Därigenom sker ett kontinuerligt ut
vecklingsarbete på såväl lokal som regional, nationell som europeisk nivå.
De behovsspecifika metoder som utvecklas genererar nya produkter som på
olika sätt möter de identifierade behoven. I huvudsak rör det sig om utveckling
av nya tjänster.
Några exempel på strukturförändrade metoder är konceptuella jämställd
hetsutbildningar för tex Arbetsförmedlingens handläggare och företagsrådgi
vare inom främjandesystemen, Jämställdhetscertifiering för företag och orga
nisationer och www.jamstalldhetskartan.se för kommuner.
Några exempel på strukturförändrande metoder på individnivå är Kulturtolkar,
Foqus Business, Success Team.

Winnet – på lika villkor!
Vi arbetar för att lika villkor och förutsättningar i fråga
om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och
företagande för kvinnor och män kommer till stånd,
samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.
Genom att påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter nationellt och internationellt
arbetar vi för ett samhälle där kvinnors möjligheter,
rättigheter och skyldigheter tas tillvara.
Vi bedriver opinion och sprider kunskap om kvinnors
livssituation.
Det arbete som utförs av Winnet bidrar till att kvinnors
och mäns arbete värderas lika, att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället och att fler kvinnor tar sin
del av samhällets resurser i anspråk.

www.winnet.se

