Stoa Gruppens Nyhedsbrev
Efteråret 2022
Så har efteråret meldt sin ankomst, med
mørkere dage, rusk og regn. Men også
flotte farveflor i skoven i Skanderborg,
svampe og andre sene afgrøder. På Stainagaard bugner haven med bl.a. æbler,
som indimellem sniger sig indenfor,
i form af lækre kager ved beboernes
hjælp.

Medarbejdernes interne uddannelse
I efteråret står den på nytænkning af
rehabiliterings- og recoverytænkningen i
vores interne uddannelse.
Det er efterhånden mange år siden vi tog
recoverytilgangen til os, men i takt med
at praksis hele tiden udvikler sig, gennemgår og gentænker vi løbende vores
metoder og teoretiske ståsted, således at
vi hele tiden former det i den retning vi
ønsker og som passer med vores mål og
værdier.

Hvad er personlighedsforstyrrelser?

Da en del af de mennesker vi hjælper, er
diagnosticeret med personlighedsforstyrrelser, og vi derfor ved en del om dette,
samt løbende opsamler gode artikler,
videoer m.m. om emnet, har vi lavet en
side på vores hjemmeside, hvor man kan
læse mere om dette. Du kan se den her.

Ledige pladser og venteliste

Vi har pt ingen ledige pladser, men kontakt os gerne, hvis du mangler et tilbud
til et menneske, der kan passe ind hos os.
Det altid muligt at komme på venteliste
eller gøre brug af vores udgående team,
der kan fungere som en god mellemstation, hvis der er brug for f.eks. en indsats
i hjemmet eller en udredning, før et
videre forløb i psykiatrien kan etableres.
Vi tilbyder ret fleksible løsninger, så du er
altid velkommen til at byde ind, hvis I har
forslag til et samarbejde.
Hjemmeside og Sociale Medier
Du kan stadig følge Stoa Gruppen på
nedenstående sociale medier, hvis du
vil følge lidt mere med i vores hverdag.
Dertil kan du finde mere information på
vores hjemmeside.
Tak for din tid!
Med venlig hilsen
Heidi Sørensen, direktør

Udsigt fra en tur med Stoa Bostøtte til skov og strand for at finde ro og centrere

