Stoa Gruppens Nyhedsbrev
- Til samarbejdspartnere
Oktober 2019

En organisation i vækst
Det seneste år har i høj grad båret
præg af, at vi har overtaget ledelsen
af botilbuddet Stainagaard. Det er
en følsom proces, at komme ind i en
organisation, med en masse erfaring
og idéer om hvordan man driver
botilbud. Vi forsøger med nysgerrighed at tage vare på at bevare de
særkender, der fungerer godt på
det 35 år gamle sted. Men samtidig
ønsker vi også optimere stedet, så
det matcher vores faglige forståelse
og ambitioner.
Stainagaard og Stoa Gruppen er
i skrivende stund stadig to organisationer, men det er planen på
sigt at sammenlægge de to fonde
som udgøres af Stainagaard og Stoa
Botilbud. Det betyder at vi nu kan
tilbyde mange flere pladser under
paragrafferne SEL 107 og 108.
Stainagaard har i mange år været
stærke i behandlingen af mennesker
med psykosociale handicaps, specielt skizofreni. På Stainagaard har
vi 8 pladser og kan rumme enkelte
beboere med en behandlingsdom,
som er interesseret i forandring og
er ophørt med evt misbrug og udadreagerende adfærd.
Herudover har vi stor erfaring i at
hjælpe mennesker med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser,
hvorfor de også vil være i vores
primære målgruppe.
I Stoa Gruppen har vi gennem årene
fået specialiseret os ift. mennesker
der lider af svære personlighedsforstyrrelser, skizofreni med komorbiditet og svære spiseforstyrrelser.
Stoa botilbud er et intensivt bo- og
behandlingstilbud med 5 § 107
døgnpladser.
I tilknytning hertil har vi vores udgående team.

Gennem Udgående Team løser vi
specialopgaver ift. mennesker med
komplekse problemstillinger, som af
forskellige årsager ikke passer ind
i de etablerede tilbud, samt vores
bostøtte.
Både på Stainagaard og på Stoa har
vi særligt fokus på at rumme de
komplekse sager, hvor der f.eks. kan
være komorbiditet med andre lidelser, som angst, ADHD, OCD og depression, samt selvskadende adfærd,
som en del af vores ekspertise.

Faglig udvikling
I vores interne uddannelse i Stoa
Gruppens personalegruppe har vi
i det seneste år været igennem et
længere forløb omkring konfliktforebyggelse og magtanvendelse. Vi har
dertil siden nytår haft et forløb, Ressourcer i Mindfulness – fordybelse
og integration, omkring meditation i
arbejdslivet, med Jens-Erik Risom og
Anders Madsen som undervisere.
På Stainagaard er personalet
ligeledes i gang med en forløb om
forebyggelse af konflikt og magtanvendelse og herudover undervises
der i relationsarbejde og miljøterapi
på dynamisk grundlag, i den interne
undervisning.
Ledelsen var i november måned sidste til en meget inspirerende Nordisk
Grupperelationskonference i Norge
og søger løbende efteruddannelse.

Hvad er skizofreni
Da vi efterhånden ligger inde med
en stor viden om de diagnoser vi
behandler, har vi påbegyndt at lave
informationssider på vores hjemmesider, hvor vi kan dele den viden
med andre.

Der vil både være en oversigt over
det grundlæggende ved sygdommene, samt links til nogle af de gode
kilder til information vi løbende er i
kontakt med, da vi følger andre relevante aktører på området. Du kan
se vores side om skizofreni her og vi
har også en side på vej om personlighedsforstyrrelser.

Udvidelse af personalegruppen
Udvidelsen med Stainagaard har
nødvendiggjort at vi har flere afdelingsledere, og Pia Bille Hansen er
blevet ansat som afdelingsleder på
Stainagaard. Dertil har vi ansat en
ny administrativ medarbejder på
Stainagaard, Karina Kappel Hansen,
samt et antal pædagogiske medarbejdere.

Ledige pladser og venteliste
Vi får 2 ledige pladser i Stoa Botilbud
og 1 på Stainagaard i de kommende
måneder.

Hjemmeside og Sociale Medier
I forbindelse med overtagelsen af
Stainagaard har vi lavet ny hjemmeside, se den her.
Du kan stadig følge Stoa Gruppen på
nedenstående sociale medier, hvis
du vil følge lidt med i vores hverdag
eller hente inspiration fra nogle af
de ting der foregår indenfor psykiatrien og relaterede områder, som vi
finder spændende.
Tak for din tid.
Med venlig hilsen
Heidi Sørensen, leder
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