IDEELLT NÄTVERK
Utbildningsakademin för
framtidens förebilder

”

En förebild är inte
något du föds till.
En förebild är något
du väljer att vara.

OM FÖREBILDARNA
Förebildarna är en ideell, icke vinstdrivande organisation som ﬁnns för att skapa framtidens förebilder. Vi lär
unga individer att ta ansvar och skapa värden för sin omvärld genom upplevelsebaserad entreprenöriellt lärande
och genomför årligen fem större utbildningsprogram. Vi tror att människor gör som andra gör, och ju ﬂer man
möter och får se positiva exempel och lärdomar från, ju enklare blir det att se vad man själv kan göra för att
skapa en positiv förändring.

DET ÄR JUST HÄR DU KAN GÖRA
SKILLNAD OCH VI BEHÖVER DIG!
För dig som brinner för samhällsengagemang. För dig som vill motivera
och coacha unga individer. För dig som har ett entreprenöriellt
förhållningssätt. Och för dig som vill göra skillnad.
På riktigt.

MÖJLIGHETEN BÖRJAR 10 JUNI
Vårt största utbildningsprogram Förändringsagent går av stapeln den 10 juni varje vardag fram
till 28 juni. I år kommer 100 deltagare mellan 16-17 år från hela Göteborg att få axla ett stort
ansvar och utmanas.
Deras uppdrag? Att utveckla entreprenöriella förmågor genom att driva projekt som bidrar
positivt till samhället. Deltagarna coachas löpande under dagarna av 11 unga handledare och nu
vill vi för första gången öppna upp för nya perspektiv. Nu söker vi som komplement till de unga
handledarna mer seniora och erfarna förebilder som ges möjlighet att inﬂuera, påverka och
engagera ungdomarna i deras projekt.
Alltså just du!

HUR GÅR DET TILL?
För att engagera dig i Förändringsagent 2019 så mailar du din intresseanmälan till
julia@forebildarna.se med rubriken ”Förebildarna Ideellt Nätverk”.
Du kan välja om du vill anmäla dig till ett eller ﬂera utav tillfällena - det beskriver du i mailet.
Samtliga ideella volontärer bjuds in att medverka på en kick-off med ”efter-lunch-kaffe” med
information och utbildning. Då går vi igenom coachningspedagogik, utmaningar du kommer ställas
inför och träffa andra ideella volontärer hos oss. Informations- och utbildningsträffen som äger rum
den 3 juni, kl. 12.30-13.30 på Stena Center, Holtermansgatan 1D. Utbildningsprogrammet
Förändringsagent kommer även att genomföras på Stena Center med omnejd.

DATUM, TIDER OCH TILLFÄLLEN
PITCHSTUGA
Onsdag 12 juni
Onsdag 19 juni

13.00-16.00
13.00-16.00

87 deltagare Göteborgs Stad
14 + 10 deltagare Stena Fastigheter + Falköping Kommun

Till Pitch-stugan vill vi att du bidrar med att lyssna till projektens ”en-minuts pitchar”, för att därefter sitta
ner med 2-3 grupper för att mer ingående och bolla deras idé, deras plan och slutmål. Vi har gett dem
uppgiften att ha en tydlig projektidé med Projektnamn, Tagline och kort säljande beskrivning. De ska
också ha skapat en graﬁsk proﬁl samt påbörjat arbetet med vad deras slutmål ska vara och hur detta
bidrar positivt till samhället.

LÖPANDE COACHNING
Från den 13 juni till den 27 juni varje eftermiddag mellan 13.00-16.00
Här gäller löpande coachning med att fråga hur de ligger till, vilka problem eller utmaningar de står inför,
både vad gäller projektet men också marknadsföringen av det.

INFÖR SHOW-OFF
Den 26 juni mellan 10.00-12.00
Två dagar innan de slutar har vi en större projektutställning, Show-Off där alla deltagares projektresultat
skall visas upp. De ska också bjuda in människor som borde ta del av deras resultat och hjälpa dem att
sprida dessa vidare samt media, politiker osv. Deltagarna behöver hjälp med hur de ska presentera sina
projektresultat. Både visuellt men också med deras muntliga presentation och hur de kan jaga in folk till
utställningen.

ENTREPRENÖRIELLA FÖRMÅGOR
Under utbildningen är vårt mål att deltagarna utvecklar följande förmågor:

- Att Agera på möjligheter
- Att ta Eget Ansvar
- Att ta Egna initiativ
- Att Våga fatta beslut
- Att Hantera osäkerhet
- Att Tänka utanför boxen

VÅR COACHINGPEDAGOGIK & VÄRDERINGAR
•
•
•
•
•

Vi börjar med att påverkar det vi kan påverka och utgår ifrån de resurser vi har.
Vi ger konstruktiv, möjlighetstänkande kritik – börja alltid med att lyfta ett antal positiva
saker för att sedan föreslå och tillsammans fundera på utvecklingspotential.
Utmana gärna deltagarna genom att tro på att de kan och vill ta ansvar om de ges
möjligheten.
Våga ställ krav. Detta visar att vi tror på dem och att vi vet att de har möjlighet att lyckas
om de bara vill.
Hjälp dem gärna att bryta ner till mindre delmål, delaktiviteter och ännu mindre
aktiviteter (konkreta ”to-dos”) så de vet var de ska börja och för att ge dem möjligheten
att känna att de har lyckats uppnå saker på vägen.

VAD VI ERBJUDER DIG
•
•
•

En enklare informations- och utbildningsträff där du kommer få ta del utav
coachingverktyg för hur du engagerar unga
Ett nätverk utav andra ideella volontärer och exceptionella drivna unga från alla
stadsdelar i Göteborg
Möjligheten att påverka och inspirera framtidens förebilder

KONTAKTUPPGIFTER
Julia Hult, Verksamhetsledare
julia@forebildarna.se
0736-400066

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!
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