Fra Verdensmål til hverdagsmål
Skab adfærden i Verdensmålene
med MG-Udvikling
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FN’s Verdensmål?? Ja, tak!! ….men …hvordan????
Vi – hele verden – står ved en skillevej. Det er nu, vi alle sammen, hver for
sig og i fællesskab, må tage ansvar for at give kloden videre i hel tilstand til
de kommende generationer. For enhver virksomhed med respekt for sig selv
– offentlig eller privat – giver det derfor god mening at tænke
verdensmålene ind i hverdagen, i adfærden, i produktionen og i
serviceydelsen.
MG-Udvikling kan hjælpe dig og din organisation med at gennemføre en
dialogbaseret proces, som giver jer de allerbedste forudsætninger for at
tage de rigtige beslutninger. Beslutninger, som vil føre jer frem til en
situation, hvor I med sindsro og god samvittighed kan se på jer selv og sige,
at I gør alt, hvad I kan og vil for at give jeres bidrag til en bæredygtig fremtid.
Jeres kunder eller brugere vil elske jer for det, og medarbejderne i jeres
virksomhed vil føle stolthed, trivsel og arbejdsglæde
Det 16. Verdensmål handler om ”Fred, retfærdighed og stærke
institutioner”. Et af underpunkterne lyder: ”Beslutninger skal tages på en
responsiv, inkluderende og repræsentativ måde.”
Den proces, MG-Udvikling tilbyder at facilitere, lever i sig selv fuldt og helt
op til dette punkt, men I vil også komme til at tage en mængde andre
beslutninger, der med jeres organisations helt særlige baggrund og mission
vil eksemplificere jeres vej mod en bedre verden.
Kontakt os, så vi sammen kan udvikle det bedst mulige forløb og skabe de
rigtige samtaler med de rigtige mennesker i din særlige virksomhed.

Med bæredygtige hilsner
Marianne Grønbæk
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