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Her i Stoa Gruppen er det gået stærkt i det sidste halve
år og nu står sommeren for døren!
Udvidelse af vores forretning

SOL

Ledige pladser og venteliste

Stressreduktions- Og Læringsmodel

Stoa Gruppen har i en længere
periode gået med planer om at
udvide forretningen med nye
typer af ydelser og flere pladser.
Gennem det seneste år har
vi etableret Udgående Team i
Syd- og Østjylland, hvor vi løser
opgaver omkring mennesker med
svære spiseforstyrrelser og/eller
personlighedsforstyrrelser. Læs
mere om udgående team her.
Dertil har vi flyttet en del af
administrationen til lokaler på
Smedebakken,hvor vi har bedre
fasciliteter for møder og undervisning af større grupper.
Vi har også været på udkig efter
et sted, hvor vi kunne etablere
flere pladser under § 107 og 108.
Den mulighed opstod uventet,
da vi i foråret blev spurgt, om vi
ville overtage ledelsen af Stainagaard Fonden.
Stainagaard er et botilbud, der
har eksisteret siden 1983. Både
Anders Madsen og Heidi Sørensen, samt flere andre medarbejdere i Stoa Gruppen, har haft
deres daglige gang her gennem
tiden, Anders Madsen oprindeligt
som stifter af tilbuddet.
Stedet er skønt beliggende i
bakkerne syd for Ejer Baunehøj,
mellem Skanderborg og Horsens.

Siden efteråret 2017 har vi, i
medarbejdergruppen, arbejdet
med en voldsforebyggelsespakke,
udviklet af Arbejdstilsynet og Det
Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø i regi af Fonden for
Forebyggelse og Fastholdelse.
Medarbejdergruppen har haft
stor glæde af at arbejde med
praksisfortællinger, som er blevet
integreret, som en metode vi forsat vil anvende, under forløbet.
Projektet er blandt andet endt
ud i udviklingen af et nyt redskab, SOL, som med inspiration
fra bl.a. trafiklysmodellen, giver
både beboere og medarbejdere
værktøj til en klarere dialog, om
hvilke faktorer der stresser og
hvordan vi sammen kan forebygge at det udvikler sig til en krise.

Ny hjemmeside
Omkring nytår fik vi ny hjemmeside. Hvis du ikke allerede
har været omkring den, kan du
besøge den her: www.stoa.dk Vi
modtager naturligvis gerne kritik,
hvis noget kan optimeres. :-)

Vi har pt få ledige pladser, men
du er altid velkommen til at
henvende dig, hvis du står med
en borger som du er i tvivl om
passer ind hos os i Stoa Gruppen, på Stainagaard, eller under
Udgående Team. Vi er gerne
behjælpelige med en afklarende
snak, eller med at hjælpe videre i
systemet, hvis ikke vi selv har en
ledig plads.

Rådgivning til sagsbehandlere
Som en ny ydelse fra vores konsulentafdeling tilbyder vi rådgivning til sagsbehandlere. Både
som et uforpligtende tilbud om
en hurtig, telefonisk vurdering,
hvis du er i tvivl om hvordan
diagnose og nødvendige kompetencer matcher i en konkret sag.
Men også som decideret kompetenceudvikling, der kan tage
form som korte oplæg, temadag eller et længere forløb, der
skræddersys til udfordringerne
i jeres organisation. Læs mere i
vores folder.

Sociale Medier
Du kan stadig følge Stoa Gruppen
på nedenstående sociale medier,
hvis du vil følge lidt mere med i
vores hverdag.
Tak for din tid.

Vi tænker at drive stedet i samme
ånd som Stoa Gruppens øvrige
aktiviteter og glæder os meget til
at lære beboere og medarbejdere
her endnu bedre at kende.

Med venlig hilsen
Heidi Sørensen, leder

Indkørslen til Stainagaard
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