Vi er her. Alltid.

Innføringskurs for nye medarbeidere i Kirkens SOS
VÅREN 2020 – Kurssted: Bø-området
Dato:
Onsdag
26.februar

Tid:
18.0021.00

Tema:
”Ved starten av en ny tjeneste”
Kirkens SOS – mål og verdigrunnlag
Din motivasjon
Onsdag
18.00- ”Den gode samtalen”
4.mars
21.00 Om samtalens kunst. Om å lytte, utforske
følelser og avdekke selvmordsfare
Onsdag
18.00- ”Hvem er jeg på vakt?”
11.mars
21.00 Min rolleforståelse som frivillig
medarbeider
Lørdag
09.00- ”Selvmordsfare og intervensjon ved
14.mars
16.00 selvmordsfare”
Møte med den som ikke orker livet
Å avdekke selvmordsfare
Uke 12-13: Gjennomføring av prøvevakt 1
Onsdag
18.00- ”Når tro møter tro”
25.mars
21.00 Min trosfortelling – mitt gudsbilde

Ansvarlig:
Melle Aakenes, leder
Besøk av frivillig medarbeider

Onsdag
1.april

Melle Aakenes
Besøk av ekstern kursholder

18.0021.00

”Behandle eller møte? ”
Å møte den som strever psykisk
Kunnskap og holdninger
Uke 15-16: Gjennomføring av prøvevakt 2
Onsdag
18.00- ”De som ringer ofte”
22.april
21.00 Grensesetting og hvordan avslutte
samtaler
Onsdag
18.00- ”Konsekvenser av overgrep”
29.april
21.00 Møte med den som har vært eller er utsatt
for overgrep
Onsdag
18.00- ”Livet på vakt”
6.mai
21.00 Team på vakt – Veiledning/oppsummering

Melle Aakenes

Melle Aakenes

Melle Aakenes
Besøk av frivillig medarbeider

Melle Aakenes

Melle Aakenes

Melle Aakenes
Besøk av ekstern kursholder
Melle Aakenes
Med forbehold om endringer.

For å være aktuell for kurset må du: Være over 20 år, ha gode lytte-egenskaper og evne til å møte
alle med respekt og omtanke. Du må være villig til å ta vakter på ulike tider av døgnet, også natt.
Hva innebærer det å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS?
Etter kurset går du inn i en praksisperiode før du eventuelt går inn i vanlig vakttjeneste. Som frivillig
blir du godt ivaretatt av våre ansatte. Etter grundig opplæring får du tett oppfølging i form av
veiledning og fagdager. Du forplikter deg til to vakter per måned, som gjennomføres enten i Skien
eller på Gvarv. I Telemark betjener vi krisetjenesten på telefon og chat.
Søknadsfrist 20.januar 2020. Se mer info og søknadsskjema på www.kirkens-sos.no/telemark
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