Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt
Dette lokale kursus sætter fokus på, hvordan frivillige bedst håndterer de følelser og
reaktioner, som deres hjælperolle udløser. Vi ser nærmere på, hvilke forhold der generelt belaster frivillige som arbejder med socialt udsatte mennesker, og skaber overblik over de forskellige reaktioner, så det bliver klart, hvorfor og hvordan de opstår.
Vi ser også på de forskellige muligheder, den enkelte har for at imødegå og håndtere det, der påvirker, og præsenterer redskaber, der kan hjælpe i de situationer, hvor
det frivillige sociale arbejde sender hjælperne på ’overarbejde’.
Tid og sted: 26. og 27. oktober, Foreningshuset, Bjernedevej 27, 4180 Sorø
Det er gratis at deltage, og Alzheimerforeningen Vestsjælland byder på
kaffe/te og morgenbrød ved ankomst, sandwich til frokost samt lidt godt om eftermiddagen.
Tilmelding via https://frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk/ senest torsdag den 15. oktober 2020
Spørgsmål: Kontakt Mette Abrahamsen, Alzheimerforeningen Vestsjælland på
tlf.: 53 64 74 35 eller mail: Mette@abrahamsen.it

Program
Dag 1
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 – 10.45 Velkomst og indledning
10.45 – 11.45 Det nemme og det svære i arbejdet
11.45 – 13.00 Belastninger og svære følelser
13.00 – 14.00 Frokost
14.00 – 17.00 Belastninger og svære følelser
17.00 – 18.00 Cases fra egne organisationer
Dag 2
09.00 – 12.00 Rammer og grænser i det
frivillige sociale arbejde
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 15.30 Redskaber til håndtering af belastninger
og reaktioner hos brugere og frivillige
15.30 – 16.00 Opsamling og afslutning

Undervisere
Henrik Lyng er krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for Beredskabspsykologi ApS. Henrik udvikler bl.a. kollegastøtteordninger, kriseog beredskabsplaner til private og
offentlige arbejdspladser, hvor mennesker kommer under pres. Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og
konfliktmæglinger. Desuden har han klinisk psykologpraksis i
Hørsholm og specialiserer sig i at behandle kriseramte og
traumatiserede mennesker. Læs mere på
www.beredskabspsykologi.dk og www.henriklyng.dk
Ziggie Mai Vesterlund er psykotraumatolog i Center for Beredskabspsykologi,
hvor hun bl.a. arbejder med forebyggelse og håndtering af krisereaktioner,
stress og konflikter - både på arbejdspladser og hos enkeltpersoner.

Ziggie er uddannet i sprog, kommunikation og pædagogik ved Syddansk Universitet og Danmarks
Pædagogiske Universitet - og har i mere end 10 år arbejdet
med kommunikation, formidling, ledelse og arbejdsmiljø i
såvel offentlige som private virksomheder og organisationer.
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