KURSUSTILBUD

Housing First

Kursus på forsorgshjemmet
Housing First kurserne afholdes lokalt.
Vi underviser ud fra lovgivningen med de retningslinjer
og anbefalinger, der lægges af Socialstyrelsen.
Vi inddrager forsorgshjemmets værdisæt og særkende i implementering
af Housing First.

Vi anbefaler et femdages grundforløb:

1.

Hjemløshedsstrategien i Danmark
   • Hvad menes med Housing First?
   • Baggrunden for Housing First
   • Værdier og principper

                

2.

Recoveryorienteret rehabilitering
   • Recoveryorienteret tilgang i dansk socialindsats
   • Recoveryproces hos mennesker ramt af hjemløshed
   • Definition af rehabilitering                                                    

3.

Kerneopgave, helhedsorienteret indsats og systematik
   • At kende sin kerneopgave i den samlede indsats
   • Hvordan sikres en helhedsindsats?
   • Hvad er systematik i sagsarbejdet?                     

4.

Udredning
   • En definition af udredning
   • Målet med udredning for hjemløshed
   • Brug af udredning i systematisk sagsarbejde

                 

5.    Opholdsplan
   • Definition af opholdsplan
   • Målet med opholdsplan
           • Brug af opholdsplan i systematisk sagsarbejde    
Ved grundforløbet får I udviklet jeres procesplan og skabeloner
for udredning og opholdsplan.

Herudover kan vælges temaerne:

•  Introduktion til botræningsmetoderne CTI, ICM og ACT
• Kort gennemgang af de tre metoder
• Forskellen på de tre metoder                                    
•  Critical Time Intervention (CTI)
• Hvad er CTI og hvordan anvendes CTI?
• Hvordan er CTI set fra borgerperspektivet?   

       

•  Intensive Case Management (ICM)
• Hvad er ICM og hvordan anvendes ICM?
• Hvordan er ICM set fra borgerperspektivet?                                  
• Assertive Community Treatment (ACT)
• Hvad er ACT, og hvordan anvendes ACT?
• Hvordan er ACT fra borgerperspektiv?                                         
•   Hjemløse som traumatiserede
• At være traumatiseret
• Hjemløshed som følge af traumatisering                                        
•  Mentaliseringstilgang til hjemløse
        • Definition af mentalisering
• Mentalisering i pædagogisk arbejde                                              
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