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Releasemingel av digitala GrönKvist  
19 maj klockan 9.00-11.00

 

Du är inbjuden att vara med när vi lanserar webbplatsen 
gronkvist.nu. Du får information om vad som uppdaterats och 
hur handledare nu kan certifiera sig för att arbeta med det 
digitala materialet. Det gamla pappersmaterialet används inte 
längre. Vi gör också en spännande tillbakablick i GrönKvists 
historia med röster från handledare och deltagare i nyligen 
genomförda GrönKvistgrupper.

Om GrönKvistprogrammet
GrönKvist har hjälpt människor att få kontroll över sin ekonomi sedan 1998. Nu tar 
vi ett nytt kliv med metodutvecklingen: allt material till handledare och deltagare är 
uppdaterat och digitaliserat. 

GrönKvist är ett program med 7 gruppträffar som kompletterar befintlig verksamhet. 
Det är till direkt nytta för individer att få egen kraft och kompetens att hantera sin 
privatekonomi. Utvärderingar visar signifikant minskning av ekonomisk stress bland 
deltagarna. 

Om du vill ta en förtitt på materialet som är under utveckling kan du klicka på länken 
gronkvist.nu

Vi bjuder in...
beslutsfattare och handläggare i verksamheter där GrönKvist kan göra stor skillnad, 
personer som medverkat i framtagande och implementering av metod och material, 
personer intresserade av att utbilda sig till GrönKvisthandledare eller är nyfikna på vad 
GrönKvist är och hur det kan implementeras.

Så här går det till
Mötet sker i ett välplanerat, kreativt Zoomrum och anmälan sker via Simple Signup.

Du anmäler dig via länken: 
https://www.simplesignup.se/event/176833

Varmt välkommen önskar

Instruktion Zoom:
Även om det går att ansluta till 
mötet genom att klicka på länken 
du får vid anmälan, så rekom-
menderar vi att du innan mötet 
installerar programvaran Zoom 
(gratis) på din dator. Via följande 
länk kan du ladda ner program-
varan samt testa din utrustning: 
https://zoom.us/test 
Om du använder surfplatta eller 
smartphone behöver du först 
ladda hem gratis-appen 
”Zoom Cloud Meetings”.

https://www.gronkvist.nu
https://www.simplesignup.se/event/176833
https://zoom.us/test

