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New Nordic Nature Based Service Models

New Nature Based
Service Models

Verkkosivut

- Nordic NaBS

Koronakriisi on vaikuttanut kaikkeen ja kaikkiin. Olemme Nordic NaBS –
projektissakin joutuneet sopeutumaan tilanteeseen esimerkiksi siirtämällä
alueelliset työpajat verkkoon virtuaalityöpajoiksi. Huhtikuussa on pidetty
useita työpajoja ja lisätiedot tulevista työpajoista löytyvät tästä linkistä:
nordicnabs.com/alueelliset-tyopajat

Hankkeen uusi nettisivusto on nyt
julkaistu. Sivustolta löydät kaikki ajankohtaiset tiedot, mutta myös raportit ja
artikkelit menneistä tapahtumista. Löydät
myös kaikki linkit muihin kanaviin, joissa
vuoropuhelua käydään projektista.
Lue lisää nordicnabs.com

Pilotoinnit

Kansainvälinen työpaja
Piteåssa 24/8-26/8

Elokuussa hanke järjestää kansainvälisen,
pohjoismaisen työpajan Piteåssa, Pohjois-Ruotsissa. Tarjolla on monipuolista
ohjelmaa, kuten asiantuntijapuheenvuoroja
Grön omsorg- ja muista luontoperustaisista
kuntoutusmalleista, opintokäyntejä paikallisiin yrityksiin sekä tutustumista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden toimijoiden
kanssa. Asumme KUST-hotellissa Piteån
keskustassa ja hankkeella on mahdollisuus
kustantaa majoitus ilmoittautumisjärjestyksessä kahdeksalle yrittäjälle kahden
hengen huoneeseen kustakin maakunnasta Suomessa ja kahdeksalle yrittäjälle
Ruotsista. Matkat ja osallistuminen ovat
maksuttomia, mutta majoitus ja ateriat ovat
omakustanteisia. Ilmoittautuminen
ja lisätietoa löytyy täältä: nordicnabs.com/
kansainvaliset-tyopajat

Mentorointiohjelmat
Tarvitsetko yrittäjänä tukea olemassa olevan
yrityksen kehittämisessä vai neuvoja ja
vinkkejä toiminnan käynnistämiseen?
Voit saada NaBS-projektin kautta tueksesi
mentorin. Rekisteröidy mentoroitavaksi
projektin Facebook-sivulla: New Nordic
Nature Based Service Models — tai ota
yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja:
nordicnabs.com/yhteystiedot

Kevään 2020 pilotointeihin valituilla yrityksillä ja asiakastahoilla on mahdollisuus
tarjota Green Care -palveluita asiakkaille
heidän hyvinvointinsa edistämiseksi.
Ilmoittautuminen hakijaksi syksyn 2020 ja
kevään 2021 pilotointeihin on nyt avoinna
myös uusille pilotoinneista kiinnostuneille
toimijoille. Luonnonvara-alan yrittäjät
sekä sote- ja kasvatusalan toimijat ovat
tervetulleita ilmoittautumaan hakijaksi
NaBS-hankkeen pilottitoimintaan.
Pilotointiin valitut yrittäjät saavat hankkeelta tukea Green Care -liiketoimintamallien kehittämisessä. llmoittautumisen
päivämäärät:
Ilmoittautuminen syksylle 2020:
15.5.2020 mennessä
Ilmoittautuminen keväälle 2021:
15.11.2020 mennessä
Lisätietoja, alueelliset yhteystiedot
alueelle ja ilmoittautuminen — katso:
nordicnabs.com/palvelukokeilut
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Tietoa Nordic NaBS
-hankkeesta

Lähetä meille
Webinaarit

Hankkeemme YouTube-kanavalta
Nordic NaBS löytyy webinaareja
monesta eri aiheesta. Kaikki tallenteet
ovat englanninkielisiä.
Nordic NaBS - YouTube

markkinointivideosi!

Hankealueen yrittäjille annetaan mahdollisuus markkinoida toimintaansa lyhyellä
esittelyvideolla, jota voidaan välittää eri
viestintäkanavien kautta. Jos haluat
osallistua tai tietää enemmän, ota
yhteyttä meihin kautta:
nordicnabs.com/yhteystiedot

New Nordic Nature Based Service
Models (Nordic NaBS) -hankkeen
tavoitteena on kehittää yhteisiä palvelumalleja luontoperustaisille pk-yrityksille
sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan
toimijoille. Kehitämme toimintamalleja
alueellisissa ja kansainvälisissä työpajoissa, luonnon hyvinvointivaikutuksiin
perustuvissa palvelupiloteissa sekä
online-webinaarien, Youtube-kanavan
ja Facebookin uutisryhmien kautta.
Hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä
on myös mahdollisuus esitellä toimintaansa ja palvelujaan.
Kokonaisbudjetti: 1.2 miljoonaa €
Projektin toteutusaika: 2019-2021
Jos sinulla on kysyttävää
hanketoiminnasta, ota yhteyttä:
leena.valimaa@lapinamk.fi
+358 40 053 9680

Seuraava Uutiskirje

satu.valijarvi@oamk.fi
+358 40 486 3577

Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2020. Jos et halua jatkossa vastaanottaa
uutiskirjettä, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse paivi.juuso@ltu.se

martta.ylilauri@univaasa.fi
+358 29 449 8241

Henkilötietojen käsittely (GDPR)
Yhteystietorekisteriä säilytetään Luulajan teknillisessä yliopistossa (LTU). Tietoja
käytetään ainoastaan tämän uutiskirjeen lähettämiseen. Täältä löydät lisätietoja,
miten henkilötietoja käsitellään Luulajan teknillisessä yliopistossa.

paivi.juuso@ltu.se
+46 920 493897

