Også for ledige (6 ugers)

Arbejdet med recovery i psykiatrien
Kort fortalt
Recovery - hvad fremmer den sindslidendes mulighed for at komme sig?

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Fag: Arbejdet med recovery i psykiatrien
Fagnummer:
40597

Varighed
10 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 0,00

AMU-pris:
DKK 0,00

Uden for målgruppe:
DKK 6.128,00

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 6.128,00

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere,
omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre med
lignende erfaring inden for psykiatrien.

Tilmelding

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af indsigt i recovery-begrebets principper og
værdier anvende arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte
sindslidendes mulighed for at komme sig.
I den forbindelse kan deltageren identificere metoder, der underbygger den enkelte
sindslidendes mulighed for at styrke selvtillid, drømme og troen på egne evner. Deltageren
kan arbejde med at styrke borgerens mestringsevne og i den forbindelse støtte borgerens
evne til at formulere, hvad denne gerne vil opnå, og hvordan borgeren ønsker at gøre det.
Deltageren kan i det daglige arbejde anvende kommunikations- og samværsformer, som
understøtter principperne i recovery-tilgangen, f.eks. ved at kommunikere åbent og
anerkendende. Desuden kan deltageren i sit samvær med og i kommunikationen mellem
kolleger og samarbejdspartnere tage udgangspunkt i principperne for recovery-tilgangen,
herunder være opmærksom på, at borgeren skal inddrages som en del af løsningen, og at der
ikke skabes en polarisering mellem borgeren og personalegruppen.
Deltageren kender såvel sin egen rolle i recovery-processen som den sindslidendes rolle samt
de netværk og relationer, der har indflydelse på recovery-processen. Deltageren kan på det
grundlag indgå i tværfagligt samarbejde og indgå i en helhedsorienteret plan, der
understøtter den sindslidendes indflydelse på eget liv og egen recovery-proces.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

