Save the date!
Lösningsfokuserade
ledtrådar 2019

20-21 november 2019
Aros Congress Center
A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska.
Du kan svara och gruppdiskutera på svenska.
Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som
behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter
personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.
Många professionella/handläggare i myndigheter känner oro för att närma
sig och samtala med klienter som har råkat ut svår stress och trauma. Det kan
bero på en rädsla för att klienten ska försämras i sitt mående eller tron på att
det finns ”andra experter” som behöver ta sig an dessa personer.
Vi kommer att ge konkreta verktyg som gör det möjligt att öka tilliten till den
egna förmågan att samtala med, och vara till hjälp för, personer som råkat ut
för svår stress och trauma.
Det här är inte en workshop om teoretiska modeller - det är en praktisk
workshop om ”hur man kan göra”.
Föreläsare den 21 november: John Henden
Se kort presentation i rutan till höger.
Du kan redan nu anmäla dig till en eller båda konferensdagarna - se länkar
längre ned på sidan. Vi jobbar nu med att ta fram programmet. Håll utkik på
samordningsförbundens hemsidor, Facebooksidor och på mejlen!
Datum: 20-21 november 2019, 8.30-16.00 (registrering och fika 8.30-9.00)
Plats: Aros Congress Center, Västerås
Den 20 november - Tema Lösningsfokuserat ledarskap och organisation
Anmälan 20 november 2019
Den 21 november - Tema Ett lösningsfokuserat sätt att närma sig klienter
som behöver återhämta sig efter svår stress och trauma
Anmälan 21 november 2019
Arrangörer och finansiärer
Samordningsförbunden i Västmanlands län
Varmt välkommen önskar:
Ann Rilegård, Hanna Stålarv

Ann-Kristin Ekman

Linda Anderfjäll

JOHN HENDEN

is an international trainer, author, therapist and performance
coach. For over 20 years, he
worked within UK NHS mental health services firstly as a
practitioner, then as a manager,
during a time of rapid change.
He delivers training courses
from a broad portfolio; and,
also provides organisations with
personal coaching and mentoring services.
As a trainer, in adopting an
action-learning approach,
John has an energetic and
captivating teaching style,
which enables participants to
remain both alert and involved throughout.

I samverkan med
VITAL GoodSolution.
Om du har frågor om
innehållet och Johns
gedigna lösningsfokuserade
behandlingsarbete och
bemötande är du
välkommen att mejla:
Sussan Öster
sussan@goodsolution.se

