Stoa Gruppens Nyhedsbrev
- Til samarbejdspartnere
Juni 2020

Udvidelse af personalegruppen

Så er det snart sommerferie. En
sommerferie, der for mange af os
nok bliver lidt anderledes, end vi
havde forventet for et halvt år siden, hvor Covid-19 var noget fjernt
og abstrakt for de fleste.

Da vi er vokset som organisation,
har vi udvidet personalegruppen
til at omfatte 3 afdelingsledere.
Dertil har der været en mindre
udskiftning i gruppen af pædagogiske medarbejdere.

I vores organisation, som i mange
andre, har dette forår været en
læringsproces i at komme op i
tempo, i forhold til at tillægge os
nye vaner, sætte os ind i nyt stof
og udvikle nye procedurer med
kort varsel, for at være på forkant
og kunne leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så
vi kan passe bedst muligt på de
mennesker, som er i behandling
hos os.

Ledige pladser og venteliste
Vi har pt to ledige pladser efter SEL
§ 107 på Botilbuddet Stainagaard.
Muligvis får vi også en ledig § 107
plads i Botilbuddet 2b.
Da vi stadig følger udviklingen af
Covid-19 epidemien og tilpasser os
forholdene, vil vi anbefale at I kontakter os for at høre hvad mulighederne er i den givne situation. Vi
vil fortløbende afvikle visitationer
online når det kræves, men foretrækker naturligvis det personlige
møde, når det er muligt.

Samtidig har det også været en periode, hvor mange er kommet ned
i gear på et personligt plan, fordi
opgaver pludselig var aflyst, møder
kunne afvikles online og uden
transporttid, og kalenderen også i
fritiden pludselig var halvtom.

Hjemmeside og Sociale Medier

For beboerne har det været en
svær omvæltning, at deres frihed
er blevet begrænset og at de ikke
har kunnet have besøg af deres pårørende. Samtidig har vi også set
at flere af dem har haft gavn af de
færre stimuli og udefra kommende
indtryk, som samfundsnedlukningen har medført.
Det har bestemt givet stof til eftertanke, som vi vil udvikle videre på i
fremtiden.

Faglig udvikling
Også vores interne uddannelse har
været præget af nedlukningen,
hvor undervisningen er blevet
afviklet vituelt.

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.

Temaerne har bl.a. har været compassion
og mindfulness, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, faglig udvikling i en tid med
Corona og medicinhåndtering.
I ledelsen har vi haft webinar om distanceledelse, mhp. at udvikle vores evne til at
lede på afstand.

Tak for din tid og rigtig god sommer!
Med venlig hilsen
Heidi Sørensen, direktør
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