Uddannelse for frivillige i Danner
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Undervisningen foregår i stadsstuen

Tilmelding og spørgsmål

Se også kursusdagene i kalenderen under ”Intranet for alle” på Podio.
SendForplejning
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Undervisningen foregår i Stadstuen på 1. sal i Danner.
Der serveres let frokost på alle uddannelsesdage, som varer længere end til kl.
12. Ved tilmelding bedes du gøre opmærksom på eventuelle allagener m.v.

Kurser for frivillige i Danner 2019
Uddannelse for frivillige i Danner 2019

Introduktion til Danner
Organisation, strategi, mål,
arbejdsopgaver og rollen som
frivillig.
Indhold
Introduktion til Danner som organisation - mål, strategi og opgaver.
Introduktion til arbejdet i KC.
Voldsforståelse i Danner.
Rollen som frivillig og samarbejde i
frivilliggruppen.
Rammer for opgaveløsningen, den frivilliges rolle og dilemmaer i relationen
til husets beboere.
Sikkerhed i Krisecenteret.
Undervisere
Direktør
Leder fra Danners Videnscenter
Leder fra Danners Krisecenter
Frivilligkoordinator
Primær målgruppe
Alle frivillige i hele Danner

Tid
Lørdag 5.10.19 kl. 9-15.30
Tilmelding
senest 27.9

Kommunikation i
Krisecentret

Dagligdagen i Krisecentret Ambulante henvendelser i
Frivilliges relationer til Danners
Krisecentret

Frivilliges kommunikation i samtaler og skriftligt overlap.
Indhold
Aktiv– og anerkendende lytning.
Refleksionsmodellen.
Ikke voldelig kommunikation.
Det gode notat i DanJournal.
Skriftlighed, etik, underretningspligt,
aktindsigt og persondatalovgivning.
Undervisere
Socialrådgivere
Ledere
Frivilligkoordinator

Primær målgruppe
Dag- og aftenvagter i Åben Rådgivning
Reception
Netværksgruppen
Netrådgivningen

beboere.

Indhold
Krisereaktioner.
Børn på Krisecenter.
Værktøjer til at støtte kvinder og børn
i det frivillige arbejde.
Omsorgstræthed og copingstrategier
for frivillige.
Undervisere
Pædagoger
Psykologer
Frivilligkoordinator

Tilmelding
senest 13.99

Indhold
Risikovurdering: Afdækning vold,
akuthed, trusselsbillede.
Indhold - ½ dag
Strategier og samtaleteknikker i
rådgivningen.
Undervisere
Socialrådgivere
Frivilligkoordinator

Primær målgruppe
Dag– og aftenvagter i Åben Rådgivning
Reception
Havegruppen
Netværksgruppen
Netrådgivningen
Tid
Lørdag 22.6.19 kl. 9-15.30 eller
Lørdag 9.11.19 kl. 9-15.30

Tid
Lørdag 21.9.19 kl. 9-15.30

Frivilliges værktøjer til risikovurdering.

Tilmelding
senest 14.6
eller 1.11

Primær målgruppe
Dag- og aftenvagter i Åben Rådgivning
Reception
Netrådgivningen
Tid
Lørdag 1.6.19 kl. 9-15.30 og
Søndag 2.6.19 kl. 9-12. Bemærk
modulerne er på 1½ dag og skal
tages i sammenhæng.
Tilmelding
senest 22.5

