Green Care- hoivahanke etsii maaseutuyrityksiä maaliskuussa 2022
alkavaan valmennusryhmään!
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN
28.2.2022 MENNESSÄ.

Löydä UUSI ELINKEINOMAHDOLLISUUS ja lähde kehittämään Green Carehoivapalvelua kumppanuusmallin avulla!
Hankkeessa:
✓ Kehitetään kumppanuusmallia maaseutuyrittäjän ja sote-toimijan välille yhteisen Green Carepalvelun tuottamiseksi
✓ Innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care- toimintaan
✓ Ollaan tukena yhteistyöverkostojen luomisessa
✓ Mahdollisuus osallistua kotimaan opintomatkalle

Kysy lisää:
Marika Turpeinen, 043-825 2410
marika.turpeinen@proagria.fi
Johanna Mäki-Rautila, 050-474 6796
johanna.maki-rautila@eskoo.fi

Saat:
✓ 3 valmennuspäivää, joissa tutustutaan Green Care- menetelmiin ja –ympäristöihin,
asiakasryhmiin sekä palvelumuotoiluun ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin
✓ Tilaympäristökäynnin huomiot ja vinkit tilasi soveltumisesta Green Care- toimintaan
✓ Valmennuspaketin hinta 500€ (alv. 0 %)

Tuloksena laadukas, molempia osapuolia hyödyttävä Green Care –hoivapalvelu!
Lue lisää!

GREEN CARE-HOIVAHANKKEEN VALMENNUSPAKETTI
MAASEUTUYRITTÄJILLE
➢
➢
➢

Tilaympäristökäynti tilalla
Green Care- valmennukset pienryhmissä (3 kertaa /15 h)
Omavastuu 500€ joka laskutetaan 1-2 erässä

➢

Valmennuksessa luomme yleiskatsauksen Green Care –toimintaan, toimintaympäristöihin ja
menetelmiin.

➢

Valmennuskokonaisuus antaa valmiudet ottaa kumppanina vastaan sote-puolen asiakkaita
ohjaajiensa kanssa.

1. Green Care –perusteet
Aika: Maaliskuu 2022
Paikka: Green Care-hoivahankkeessa mukana olevan yrityksen tiloissa
Aihe: Green Care- perusteet, menetelmät sekä toimintaympäristöt.
Green Care- asiantuntija Green Care Finland ry sekä Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila.
Mitä Green Care -toiminta on? Valmennuksessa luomme yleiskatsauksen Green Care
-toimintaan, sen peruskäsitteisiin, termeihin, laatutekijöihin sekä erityispiirteisiin. Mitä
maatilaympäristöissä voi tehdä Green Care -toimintana? Kuinka muokata ympäristöä toimintaan
sopivaksi. Päivän lopuksi toiminnallinen harjoitus sekä tilan esittely.

Green Care- toimintaa
kumppanuusmallin
avulla!

2. Asiakasryhmät, kumppanuusmalli, palvelumuotoilu ja
liiketoiminta
Aika: Huhtikuu 2022
Paikka: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoontie 52, Seinäjoki
Aihe: Erilaiset asiakasryhmät ja kumppanuusmalli käytännössä.
Palvelumuotoilu, liiketoiminta ja yritystuet. Marika Turpeinen ja Johanna Mäki-Rautila sekä
palvelumuotoilun asiantuntija Virpi Väänänen.
Miten kohtaan erilaisia asiakasryhmiä? Valmennuksessa tutustumme erityistä tukea
tarvitsevien asiakasryhmien ohjaamiseen ja erityistarpeisiin. Kuinka kehitän Green Care –
toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin? Saanko toiminnan kehittämiseen
yritystukia tai muuta rahoitusta?

3. Green Care -toiminta ja laatu
Aika: Syksy 2022
Paikka: Perhekoti Toiska, Ilmajoki (Koskenkorva).
Aihe: Laatukäsikirjan hyödyntäminen oman tilan toiminnan kehittämisessä. Eläinten hyvinvointi ja soveltuvuus Green Care –toimintaan.
Miten tuotan palvelun laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti, eläinten hyvinvoinnin huomioiden? Valmennuksessa tutustumme Green Care –toiminnan laatukäsikirjan sisältöön ja kysymyksiin,
joiden avulla kehität omaa palveluasi. Päivän lopuksi Toiskan toiminnan esittely sekä hevosavusteinen läsnäoloharjoitus.

