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26. februar 2018

Nyt fra Socialpædagogerne Storstrøm

  
Kære medlem hos Socialpædagogerne kreds Storstrøm 

 Vinteren er ved at være slut, dagene bliver længere og forårsblomster pibler frem. Og lige i hælene på forventningen om en
lang og varm sommer, finder vi forventningen om et godt overenskomstresultat. Lige nu ser det dog ud som om ønsket om
en varm sommer er mere realistisk end ønsket om en ny og god overenskomst.

  
I skrivende stund ser det svært ud. Ingen har interesse i en konflikt, og forhandlerne er kommet på hårdt arbejde, men det
bliver svært at acceptere en overenskomst, som ikke sikrer reallønnen for vores mange kolleger, som hver eneste dag
udfører en vigtig samfundsmæssig opgave. Vi står derfor, sammen med de øvrige organisationer, fast på kravet om højere
løn, og kun den nærmeste fremtid kan fortælle os, hvordan denne situation ender.

  
Fra kredskontoret holder vi øje, og vi er klar til at dele, hvad vi indtil nu ved, med jer. Så hold øje med Facebook sider og
forbundets hjemmeside www.sl.dk som løbende bliver opdateret.

  
Og husk at vi stadig meget gerne kommer på besøg på netop din arbejdsplads. Vi kommer gerne med et oplæg, og du
bestemmer emnet, eller måske bare en kop kaffe og en snak om hvad der rør sig hos dig og dine kolleger.

  
Med mange hilsner

  
Lisbeth Schou

 Kredsformand 
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Forårets helligdage står for døren 

 Læs mere om reglerne her 
 

 

 

  
PROJEKT ?VI HJÆLPER HINANDEN ? PÅ TVÆRS AF HANDICAP? 

 I Guldborgsund Handicap har man iværksat et projekt, hvor der arbejdes med frivillighed på en helt ny måde. I projektet, Vi
hjælper hinanden ? på tværs af handicap, inddrages borgere med handicap som frivillige, der skal være med til at hjælpe
andre borgere med handicap. Det primære formål er at bryde den ensomhed, der eksisterer blandt mange borgere med
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kognitive handicap, og at styrke de sociale kompetencer hos de borgere, der deltager i projektet. Nogle af de frivillige
fungerer som besøgsvenner for borgere, der ikke kommer meget ud, mens andre aktiviteter mere har karakter af peer-to-
peer, som man kender det inden for psykiatrien. Det vil sige, at de to borgere, der mødes, har forskelige styrker og
erfaringer, hvormed de kan hjælpe og støtte hinanden.

  
Projektet er finansieret af satspuljemidler (fra puljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap). Det
løber fra den 1. august 2017 til den 31. marts 2018. Efter projektets afslutning vil der blive udgivet en håndbog om
frivillighed, besøgsordninger og peer-to-peer blandt borgere med handicap.

  
Projektet er udvalgt til at indgå i et inspirationskatalog udgivet af Socialstyrelsen. 

 Hent kataloget her. 
 Læs en mere detaljeret beskrivelse af projektet her. 

  
Ønsker du mere information kan du kontakte projektets koordinatorer Susanne Bøtcher og Katja Dyhr eller projektleder
Laura Hvalsøe-Dybdahl.

  
Læs artikel om frivilligprojekt Handicap Guldborgsund (pdf)

 Du kan finde mere information om projektet på hjemmesiden: www.handicap.nu/frivillighed
  

 

 

 

  
AMR undersøgelse i uge 11 

 I LO har man besluttet at iværksætte en AMR-kampagne i 2019, hvor alle forbundene støtter op om kampagnen.
  

Formålet er at øge status og opmærksomhed samt understøtte arbejdsmiljørepræsentanter i deres opgavevaretagelse.
Kampagnen skal indeholde en række aktiviteter og debatarrangementer.

  
Som forberedelse til denne kampagne, vil der blive lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle vores
arbejdsmiljørepræsentanter i uge 11.

  
Så kære arbejdsmiljørepræsentanter, vær venlige at svare på skemaet, når det kommer. Vi ved godt, at der kommer mange
skemaer om alt muligt, men dette vil være med til at danne baggrund for en vigtig kampagne i 2019, så vi vil sætte meget
stor pris på jeres besvarelser. 

  
I skal vide, de indgår i et vigtigt forarbejde.
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Kommende arrangementer 

 Årsmøde i leder/mellemledersektionen i kreds Storstrøm
 Årsmøde for ledere / mellemledere i kreds Storstrøm afholdes den 8. marts 2018 kl. 12.30 ? 16.00.

  
Inden årsmødet vil der være oplæg af foredragsholder Tommy Krabbe.

  
Om Tommy Krabbe: Danmarks største kapacitet, når det kommer til foredrag om social kapital, forandring, ildsjæle og
trivsel i organisationen. Som foredragsholder er han fuld af power og pointer og ikke gemt bag en endeløs række af
PowerPoints. Han er selv et klart eksempel på den energi og inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det
smitter af på tilhørerne.

  
Du kan tilmelde dig her senest den 1. marts 2018.

  
 
Fagligt selskab for marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker afholder temaaften med emnet

 ?Marginaliserede unge og ungdomshjemløshed? den 4. april 2018 kl. 16.30 ? 19.00 i kreds Storstrøm.
  

Siden den økonomiske krise ramte Danmark, er gruppen af unge under 30 år på kontanthjælp fordoblet, og antallet af de
allersvageste unge på kontanthjælp er tredoblet. 

 Sideløbende er ydelserne mindsket, og antallet af billige boliger er for få. Det har resulteret i en kraftigt stigen¬de
ungdomshjemløshed med en fordobling af unge i hjemløshed siden 2009.

 Sekretariatsleder Aks Svejstrup samt én til to unge fra hjemløseorganisationen SAND kommer og holder oplæg.
 Der er lagt op til et fyraftensmøde med viden, perspektiver og debat.

  
Du kan tilmelde dig her senest den 23. marts 2018.

  
Årsmøde for pensionister og efterlønnere

 Årsmøde for pensionister og efterlønnere i kreds Storstrøm afholdes onsdag den 16. maj 2018 hos Socialpædagogerne
Storstrøm, Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev ? når dagsordenen er klar, vil den blive mailet ud samt lagt på hjemmesiden.

  
Kom til medlemsarrangement med emnet ?Forråelse - tolkninger af andres adfærd? af psykolog Dorthe Birkmose
tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 17.00 ? 21.00

 Vi kan opleve, at andre har problemskabende adfærd. Det skaber afmagt hos os. Vi kan komme til at vende afmagten for
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meget ind og tro, at adfærden er vores skyld. Vi kan også komme til at vende afmagten for meget ud og tro, at adfærden er
andres skyld. Begge tankegange kan slide os op, og vi risikerer at give os selv lov til at behandle andre dårligt. Vi kan
heldigvis også tolke andres adfærd fagligt ? og dermed sikre både vores selvbeskyttelse og at vi behandler andre godt. 

 Hvordan holder vi øje med vores tolkninger og hvordan sikrer vi, at vi det meste af tiden tolker andres adfærd fagligt?
  

Du kan tilmelde dig her senest den 12. juni 2018 på www.sl.dk/storstrøm.
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