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Så er vi allerede godt i gang med
et nyt år og en tid, der stadig
byder på løbende nye udfordringer i hvordan man bedst muligt
håndterer Corona epidemien som
organisation.
Det betyder blandt andet at alle
medarbejdere, der er i løbende
kontakt med beboerne, bliver testet en gang ugentligt, samt at vi
lægger flest mulige møder online,
i perioder med højt smittetryk.
Ændringer i
personalegruppen
Ændringer i personalegruppen
Vi har i løbet af vinteren ansat flere
nye medarbejdere, herunder Klaus
Folke som afdelingsleder på Stainagaard, Kristina Bols Bundgaard,
til at varetage vores kropsterapi,
Tinna Boesdal, samt Anders Lund
Søgaard og Mads Gregert Jensen
som pædagogiske medarbejdere.

Organisation og faglig
udvikling
Også vores interne uddannelse er
præget af Corona-epidemien, da
vi de seneste mange måneder har
afviklet alle kursusgange digitalt.
Ud over det faglige input i undervisningen, bruger vi også dette
forum til at få vendt alle de ting
der er ekstra svære under nedlukningen, både fra et beboer- og
et medarbejderperspektiv. Som
medarbejder kan det jo f.eks. være
svært at skulle holde fanen højt
og bære håbet for beboerne, hvis
man selv er ramt af ensomhed. For
beboerne giver Coronarestriktionerne mange nye bekymringer,
oveni de ting de i forvejen baksede med.

Ledige pladser og venteliste
Vi har 1 ledig plads efter SEL § 107
i Botilbuddet Adelgade 2b, som
er et specialiseret tilbud til unge
voksne med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og/eller
skizofreni. Læs mere her.
Kontakt og visitation
Da vi følger udviklingen af Covid-19 epidemien og løbende
tilpasser os forholdene, vil vi
anbefale at I kontakter os for at
høre hvad mulighederne for fysiske møder, rundvisninger m.m. er i
den givne periode.
Vi vil fortløbende afvikle visitationer online når det kræves, men
foretrækker naturligvis det personlige møde, når det er muligt.
Akutforløb
Vi tilbyder stadig, gennem Stoa
Udgående Team, at lave sociale
udredninger og skræddersyede
forløb i eget hjem for mennesker,
der står i en akut, psykisk/psykiatrisk krise, hvor der er behov for
hurtig indgriben.
Sociale Medier
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, direktør
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