Recovery – hvordan kommer vi fra ord til handling?
Kom og hør webinaret, som sætter fokus på, hvilke aspekter der er essentielle ift. recovery, og hvordan
man i størst mulig grad kan arbejde med, at borgeren opnår kontrol over eget liv. Oplæggene spænder over
teoretisk, faglig og praksis viden.
Kort sagt hvordan kommer vi fra snak om recovery til handling i hverdagen?
Tidspunkt

Torsdag den 15. april kl. 13-15

Deltagere

Kommunale og regionale nøglepersoner og ledere på det specialiserede socialområde,
beskæftigelsesområdet og psykiatrien

Tilmelding

Senest den 6. april via denne Tilmeldingsblanket

Pris

Deltagelse er gratis

Program
12.45-13.00 Deltagerne logger på teams.
Kl. 13.00
Velkommen
Kl. 13.05

Recovery – viden og perspektiver
v. Specialkonsulent Finn Juliussen, Socialstyrelsen
Recovery er borgerens begreb. Rehabilitering er det faglige begreb.
Recovery-orienteret rehabilitering er ledelsens og de fagprofessionelles opgave.
Men hvad betyder det på dansk?

Kl. 14.10

Dilemmaer og resultater af en recovery orienteret praksis med borgeren i centrum
v. leder Kenneth Sandell Henriksen, Tuesten Huse
”Det er svært at arbejde recoveryorienteret, når beboeren er Danmarksmester i at træffe
dårlige beslutninger” (Citat medarbejder). Oplægget vil sætte fokus på netop dette perspektiv,
og hvordan ledelse og organisering bedst muligt kan understøtte samarbejdet imellem borgere
og medarbejdere, når der ganske ofte er vidt forskellige faglige og personlige perspektiver i
spil.

Kl. 14.35

Arbejdet med en socialpædagogisk praksis, hvor borgerne er ekspert i eget liv?
v. faglig leder Anette Lillelund og leder Charlotte Abildgaard Jensen, Bostedet Mariested
I dag ser vi borgerne som eksperterne, og vi er med til at støtte op om de ting, de vurderer
hjælper Dem. Det giver et godt samspil mellem beboer og personale. Før skulle beboerne
passe ind. Nu tilpasser vi os beboerne, og efter hvordan de gerne vil leve deres liv.

Kl. 14.55

Tak for i dag

Praktiske oplysninger
•
•

•

Sted: Webinaret afholdes via Teams. Der udsendes link til deltagelse senest 7 dage før webinaret
Spørgsmål:
o Det er muligt at stille spørgsmål under webinaret via email: csa@aalborg.dk
o Det er muligt at stille spørgsmål inden webinaret via tilmeldingsblanketten
For spørgsmål til program og tilmelding kontakt: Charlotte S. Andersen, Sekretariat for Nordjysk
Socialaftale, 2520 1575, csa@aalborg.dk

