Din erfaring med psykisk sårbarhed
		 kan hjælpe andre videre!
Projekt Ligestillet Støtte søger deltagere
til en ny peer-uddannelse i Viborg, Randers og Aarhus Kommune

– vil du være med?
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Har du lyst til at gøre en forskel?
Vil du være med til at bygge bro mellem ’dem’ og ’os’ –
og indgå i et stærkt fællesskab?

Projekt Ligestillet Støtte søger mennesker, der har en baggrund som (tidligere) brugere i
psykiatrien, og som brænder for at omsætte egne erfaringer med psykisk sårbarhed og
recovery til gavn for borgere i behandlingsforløb i psykiatrien.

Om uddannelsen

Vi tilbyder en 12 ugers uddannelse i peer-arbejde og recovery. Her vil du komme i besiddelse af alle de nødvendige personlige og faglige forudsætninger for at træde ind i rollen
som peer-medarbejder (peer = ligestillet).
Undervisningen løber over 12 uger, og foregår to dage om ugen à 3 timer, dvs. i alt 72
timer. Herudover er der mulighed for en kort overbygning med fokus på didaktik og det at
undervise andre.

Hvad kan uddannelsen bruges til?
Uddannelsen kan kvalificere dig til efterfølgende at søge to forskellige jobfunktioner:
•
•

Peer-guide for borgere, der udskrives fra behandling i psykiatrien. Du får til opgave
at støtte, erfaringsudveksle og vejlede mennesker i deres recovery-processer.
Peer-undervisere på et recovery-orienteret undervisningstilbud. Du er med til både
at udvikle og formidle undervisning med fokus på recovery i bred forstand.

I begge jobfunktioner vil der være rig mulighed for støtte og opkvalificering. Du vil blive en
del af en netværksgruppe, og du vil løbende modtage supervision.
Peer-guide modellen er en frivillig model, dvs. funktionen er ulønnet. Alle peer-guides
forankres hos SIND Pårørenderådgivning, men vil også have samarbejde med regionspsykiatrien.
Undervisningsmodellen er en lønnet model og peer-underviserne forankres hos de tre
kommuner. Som peer-underviser kommer man til at indgå i tæt samarbejde med andre
undervisere fra kommunen, men også fra regionspsykiatrien og fx frivillige organisationer.
Begge funktioner forventes at have et omfang på mellem 6-12 timer ugentligt.

Vi forventer
•
•
•
•
•
•
•
•

At du har egne erfaringer og viden om at komme dig fra psykisk sygdom
At du er interesseret i at nedbryde tabuer om psykiske sygdomme og fremme tanken
om, at mennesker kan komme sig fra psykisk sygdom
At du har lyst til at dele dine egne erfaringer med andre mennesker
At du vil deltage i uddannelse, sparringsmøder og læringsseminarer mv.
At du vil bidrage til dataindsamling og registrering med henblik på evaluering af den
samlede indsats
At du har viden om psykiatri eller interesse for psykiatri og recovery
At du kan bruge to dage om ugen på uddannelsen i 12 uger
At du bor i enten Randers Kommune, Viborg Kommune eller Aarhus Kommune.

Vi tilbyder

Vi tilbyder, at du kan blive en del af et fællesskab og dele glæden ved at gøre en forskel. Vi
tilbyder en lærerig opkvalificering og et arbejdsmiljø, hvor vi alle, lønnede som frivillige, har
mulighed for at øve indflydelse og for at bruge os selv på en givende og meningsfuld måde.
Hvis du er interesseret, vil du i første omgang blive inviteret til en samtale. Her vil begge
parter få mulighed for at vurdere, om der er basis for et samarbejde.
Vi laver en samarbejdsaftale, når du starter, og du kan senere få dokumentation for din
uddannelse og dine funktioner i Ligestillet Støtte.

Opstart og ansøgning til uddannelsen

Uddannelsen blev med succes gennemført første gang i efteråret/vinteren 2015 i hhv.
Randers, Viborg og Aarhus. Opstarten for de næste uddannelseshold offentliggøres løbende på www.peermidt.dk. Det samme gælder ansøgningsfristerne.
Ansøgning om optagelse foregår via et ansøgningsskema, som ligger
på www.peermidt.dk. Her kan du også læse mere om vores
vurderingskriterier. Det er fx et kriterium, at man skal være
bosiddende i den kommune, man søger om optagelse
i.
Ansøgningen skal sendes til tovholderen for
den kommune, du søger om optagelse i
(se bagsiden).
Der er plads til max otte personer
på hvert hold. De bedst kvalificerede bliver efterfølgende inviteret til
en samtale, hvor de gensidige
forventninger kan afstemmes.

Recovery og håb

Recovery betyder ”at komme
sig” efter en psykisk lidelse.
Recovery handler om at opbygge et
meningsfuldt og tilfredsstillende liv,
defineret af den pågældende person
selv. Håb er centralt for recovery. Og håbet
kan forstærkes gennem indblik i, hvordan
andre har fundet en vej frem.

Læs mere om uddannelsen og jobfunktionerne
på www.peermidt.dk. Du er også velkommen
til at kontakte os for nærmere information. Vi
ser frem til at høre fra dig.

Kontakt
Tovholder i Aarhus Kommune
Anne Thøgersen
atg@aarhus.dk | 29 20 89 25
(spørgsmål til uddannelsen i Aarhus og generelt)

Tovholder i Randers Kommune
Eva Simonsen
eva.simonsen@randers.dk | 23 83 87 78
(spørgsmål til uddannelsen i Randers)

Tovholder i Viborg Kommune
Anne Bruhn-Houen
a1h@viborg.dk | 87 87 71 01
(spørgsmål til uddannelsen i Viborg)

Projektleder

Mette Okkels
meoh@aarhus.dk | 41 85 47 76
(spørgsmål generelt til projektet)

Om projektet

Projektet gennemføres i et partnerskab med Region Midt, SIND Pårørenderådgivning og
kommunerne Randers, Viborg og Aarhus.
Projektet er støttet af Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
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