Visitationssamtalen

Fire ører hører bedre end to…

Invitation til visitationssamtale i Netværkets Ungetilbud.

Ved en visitationssamtale ved Ungetilbuddet har den unge mulighed
for at tage en person med, der er tæt på, og som den unge føler sig
tryg ved.

________________ har været til forsamtale i Netværkets Ungetilbud.
Her har medarbejderen orienteret om tilbuddet og vist rundt for at
give mulighed for at vurdere, om tilbuddet er relevant.

Vores erfaring er, at det kan være rart at have én med, der kan
hjælpe med at huske, hvad der er blevet talt om, og som man kan
vende samtalen med bagefter. Måske kan en pårørende også hjælpe
med at få tingene sagt.

________________ er interesseret i at komme til en
visitationssamtale, hvor vi skal høre om hvilke vanskeligheder, der
spænder ben for ham/hende i hverdagen, og hvad det kunne være
relevant at arbejde med i Ungetilbuddet, såfremt han/hun får en
plads.
Derfor inviterer vi dig/jer til at deltage i ________________
visitationssamtale.

Pårørende
I Netværkets Ungetilbud definerer vi pårørende bredt; pårørende kan
være:
- forældre
- søskende
- plejefamilie
- kærester
- venner
- osv…

Med venlig hilsen
Netværkets Ungetilbud
Bente Midtgaard og Louise Gamst

Recovery
Århus kommune arbejder med en Recovery-tankegang, som handler
om, at psykiske lidelser ikke er en stationær tilstand, men at mange
mennesker faktisk kan komme sig og komme videre med et
meningsfuldt liv.
Recovery dækker en bred vifte af indgangsvinkler til arbejdet med at
komme sig. Tilbuddet om inddragelse af pårørende i processen er et
vigtigt element heri.

Hovedlinie og omstilling 8940 3123
Benyt telefonsvareren, hvis vi ikke træffes,
så ringer vi tilbage snarest muligt.

Driftsområdet for Socialpsykiatri

Socialrådgiver Annalene G. Eskerod, leder
Socialrådgiver Louise Gamst 5157 6145
Pædagog Bente Midtgaard 5157 6144
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Ansatte i Netværkets Ungetilbud
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Netværket
Fiskergade 66, 1. sal
8000 Århus C
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