Utbildning för att bli
certifierad GrönKvisthandledare
- för att stödja människor till kontroll över sin
privatekonomi.

Om GrönKvistprogrammet

GrönKvist har sedan 1998 hjälpt människor att få kontroll över sin ekonomi.
Nu tar vi ett nytt kliv med metodutvecklingen kring handledarstödet och gruppdeltagarnas material - allt material är uppdaterat och digitaliserat.
GrönKvist är ett program med 7 fysiska gruppträffar á 2,5 timme. Programmet
är även möjligt att genomföra genom en digital plattform. Det är till direkt nytta
för individer att få stöd att använda sin egen kraft och kompetens att hantera
sin privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk
stress och ökad medvetenhet som konsument.

Verksamheter som erbjuder GrönKvist

Verksamheter som hittills erbjudit GrönKvistgrupper är t.ex. kommunala
arbetsmarknadsenheter och socialtjänst, SFI, arbetsmarknadsprojekt,
hälsofrämjande- och rehabiliterande verksamheter, samordningsteam,
gymnasieskola, fackföreningar och studieförbund.

Handledarutbildningen

Handledarutbildningen fokuserar dels på GrönKvists coachande förhållningssätt,
dels på det detaljerade innehållet och övningarna som programmet består av.
Allt finns samlat i ett gediget uppdaterat och digitaliserat material: gronkvist.nu
För att komma in på handledarsidorna krävs att du certifierar dig till GrönKvisthandledare.
Erbjudandet gäller parterna i samordningsförbunden i Västmanland. Övriga
verksamheter kan köpa en utbildning efter dialog med samordningsförbunden.

Utbilda dig till GrönKvisthandledare

Som GrönKvisthandledare strävar du efter att leda en upptäcktsresa där du är
coach och handledare – inte expert!
Ditt mål är att i dialog med gruppdeltagarna göra frågor om hushållets utgifter
och inkomster intressanta och begripliga och möjliga att påverka.

>>

Datum för utbildningen till GrönKvisthandledare:

Dag 1-2: 19 oktober - 20 oktober, klockan 8.30-16.00, fysiskt möte i Västerås
Dag 3: 16 november, klockan 8.30-16.00, digitalt via Zoom
Samt ett handledningstillfälle 3 timmar via Zoom i december 2021 eller
januari 2022, datum bestäms längre fram.
Omedelbart efter de två första utbildningsdagarna kan du börja leda en GrönKvistgrupp i din verksamhet. Så börja gärna redan nu planera för implementering och
gruppstart. Information och foldrar för implementering finns på gronkvist.nu.
Kontakta oss om du vill samtala om hur det kan gå till.

Anmälan senast den 13 september via Simple Signup:

www.simplesignup.se/event/177486-handledarutbildning-groenkvist

Om-certifiering för redan utbildade handledare
Du som redan är utbildad GrönKvisthandledare och vill fortsätta kunna arbeta
med programmet kan om-certifiera dig genom en dags utbildning. Du är
välkommen att om-certifiera dig för att fortsätta att erbjuda det uppskattade
programmet nu med det digitala materialet. Det gamla pappersmaterialet
används inte längre.

Datum för om-certifiering:

Måndagen den 18 oktober, klockan 8.30-16.00.
Vi träffas fysiskt i Västerås, lokal meddelas senare.

Separat anmälan via Simple Signup för om-certifiering för dig som
redan är utbildad GrönKvisthandledare senast den 13 september:
www.simplesignup.se/event/177489

Kontakt och mer information

Om du har frågor om utbildningen, kontakta:
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
073-662 89 63, linda.anderfjall@koping.se, www.samordningvm.se
eller
Sussan Öster, utbildare, VITAL GoodSolution
070-552 41 21, sussan@goodsolution.se, goodsolution.nu/vital
Efter att du anmält dig och fått bekräftelse kommer du att få ytterligare
information och en förberedande uppgift inför utbildningen. Utbildningen är
kostnadsfri för dig som arbetar i Västmanland i någon av samordningsförbundens
parter. Anmälan är bindande, platsen får dock överlåtas, uteblivet deltagande
debiteras med 3 000 kr.
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Samordningsförbunden i Västmanland
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I samarbete med utbildningsledare Sussan Öster, VITAL GoodSolution.

