
Hur du blir en framgångsrik ledare

[telémakos]

Minervas mentorprogram för män
Telemachos



Vill du som adept

� växa i din yrkesroll och som människa?

� lära ett gott ledarskap för både män och kvinnor?

� få ett mångfaldsperspektiv på ledarskap? 

� utöka ditt kontaktnät och ta del av nya, utvecklande nätverk?

� öka din förståelse för mäns och kvinnors olika sätt att agera i arbetslivet? 

� ta del av den kompetens som kvinnor och män på ledande befattningar besitter?

� lära mer om kvinnliga och manliga normer?

Varför Telemachos?
Odysseus och Penelope ur den grekiska mytologin hade en son som hette
Telemachos. När Odysseus for ut på sina långa resor, överlät han sin sons
uppfostran på sin vän Mentor. (Penelope hade tydligen annat att göra.) 
Hur som helst betyder ”mentor” klok rådgivare och den som tar del av
kunskaperna kallas ”adept”. 



Nu vänder vi på perspektiven!
Det är i det oväntade mötet, i det outforskade 
gränslandet, som utveckling sker. 

Minerva har under många år bedrivit mentorprogram för kvinnor.
Nu tar vi ett steg till. Vi vill bryta invanda mönster och åstad-
komma kreativa möten över ålders- och könsgränserna. 
Projektet Telemachos riktar sig till män i Dalarna mellan 25 och
40 år, som är i början av sin karriär. Var och en tilldelas en mentor,
en kvinna i ledande befattning med lång yrkeserfarenhet. 

Satsningen är unik i sitt slag. Deltagarna i Telemachos vill något
mer med sin karriär och sitt ledarskap. De törs bryta invanda
mönster och se sin verklighet ur andra synvinklar. De har viljan
och modet att växa och ser möjligheter med mångfald och
jämställdhet i sitt framtida ledarskap.

Mentorprogrammet, som följer Minervas väl inarbetade modell,
innehåller seminarier och coaching för alla deltagare samt
individuella möten mellan mentorer och adepter under ett års tid.
Matchningen mellan mentor och adept sker utifrån varje deltagares
personliga behov. Själva valet hanteras konfidentiellt och
individens integritet kommer i första hand. 
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Stiftelsen Minerva är ett regionalt resurscentrum för idé-

och kompetensutveckling för kvinnor i Dalarna. Vår verksamhet ska påverkas av kvinnors och

mäns gemensamma syn på ledarskap och utveckling i arbetslivet.

Sedan 1992 har Stiftelsen Minerva framgångsrikt bedrivit mentorprogram för kvinnor med

intresse för ledarskap och som har viljan att utveckla sig själva och andra. Mentorerna har varit

erfarna män och kvinnor från offentlig och privat verksamhet. Hittills har drygt hundra

kvinnor från olika företag, organisationer och offentliga förvaltningar runt om Dalarna deltagit

som adepter. Under åren har Minerva utvecklat en mentorbank, som innehåller ett stort antal

namnkunniga personer.

Minervas mentorprogram står för ett gott ledarskap, mångfald, social kompetens,

gränslöshet och personlig utveckling. 

Stiftelsen Minerva | Kyrkbacksvägen 8 | 791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | president@minerva.nu | www.minerva.nu
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