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– Udvikling af forebyggende indsatser efter paragraf 82


 

Deltag i en eller flere af temamøderne:


 

Med venlig hilsen


 

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det 
sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil  du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller ti l  at 
skabe forandring i kommunes møde med borgere i behov for forebyggende indsatser? Så tag del i  de 
kommende temamøder, der starter op til  oktober 2020. Formålet er at forme et vækstforum for viden om og 
udvikling af paragraf 82 området. Møderne er webbaserede. 

Sammen med en række eksperter og praktikere søger vi svar på hvordan vi: 

Temamøderne tilrettelægges i samarbejde mellem Substans-Konsulenthus og Chefkonsulent i  Slagelse 
Kommune, Johannes Pattursson. Vi gør det fordi, der foregår en kæmpe udvikling i kommunerne med 
nytænkning i måden vi skaber bedring med aktiv medskabelse og en lavtersklet kommune. Det fortjener et 
pust, og at vi opsamler viden på tværs. Temamøderne afholdes low cost med en række kommuner som 
værter. Møderne er halvdagsmøder – det koster 500 kr. at deltage, Vi lægger fra land med følgende 4 
temamøder. 

Former en indgang til hjælp i kommunen, der sætter borgerens stemme først og tager afsæt i drømme og håb?

Forskellighed gør stærk: Det er en styrke at kommunerne forsøger sig med forskellige modeller, indsatser, 
organisations- og praksisformer. 82 Netværket er det sted hvor alle disse erfaringer mødes, hvor vi inspireres af alt 
det som er sat i gang i hver enkelt kommune. 


Styrker og træner handlekraft og livsmestring? 

Bliver en indgang til fællesskaber i civilsamfundet, i idrætslivet, frivillighedssamfundet og erhvervslivet?

Kombinerer åbne tilbud med behov for hånd om særlige udfordringer og personlige behov? 

Fagligheden udfordres: Netværket åbner for refleksion over alt det der sker med den professionelle identitet, når 
det vi skal og gør, tager afsæt i det som borgeren vil med sit liv. 


Praksisudvikling og kapacitetsopbygning: Det kræver mod, ideer og initiativ at udvikle og afprøve de nye 
praksisformer. I netværket deler vi vores erfaringer, både succeser og fiaskoer, for at styrke vores kapacitet 


Pris for deltagelse: 500 kr. per deltager ex. moms

Christian Buskjær 


Chefkonsulent, Substans-konsulenthus	             


Christian@substans-konsulenthus.dk


40 41 03 35


Johannes Patursson


Chefkonsulent, Slagelse Kommune


Center for Handicap og Psykiatri


Johaj@slagelse.dk


23 82 94 08


Tilmelding:  Via Substans’ hjemmeside :

 www.substans-konsulenthus.dk/kompetenceudvikling

Eller ved kontakt til undertegnede

Ideen om netværket er båret af det grundlæggende behov vi har for at udvikle vores tænkning og praksis omkring opbygningen af 
de nye forebyggende § 82 indsatser:

KOM MED I  82-NETVÆRKET




2)  Organisering  og  sammenhæng  i  støtten  –  den  30.10.2020.  Furesø  Kommune  er  vært

1)  Peer-støtte,  brobygning  og  døre  ud  af  kommunen  -  den  17.11.2020.   Randers  Kommune  er  vært  

3)  Forebyggende  samarbejde  med  beskæftigelse  den  09.12.2020.   Slagelse  Kommune  er  vært  

4)  Læringsrehabilitering  –  social  innovation  og  velfærdsteknologi  omsat  til  praksis  den  28.01.2021.   
Aalborg  Kommune  er  vært


https://substans-konsulenthus.dk/kompetenceudvikling/#%C3%85bne%20hold

