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PEER-HOLD TIL
EFTERÅRET – NU MED
PRAKTIK
I både Aarhus, Viborg og
Randers starter der peer-hold
op igen efter sommerferien.

VELLYKKET MIDTVEJSKONFERENCE
Den 5. maj var alle projektets partnere samlet til en stor midtvejskonference
på Centralværkstedet i Aarhus. Vi havde en dag med inspirerende oplæg og
mange gode drøftelser. Der var masser af energi og optimisme – og et stærkt
fokus på forankring og skabelse af peer-jobs. Et videosammendrag fra dagen
er under udvikling og forventes klar til august.

”Som peers kan vi
arbejde både
anerkendende og
genkendende”.

Find info, frister og andet her
Som noget nyt vil peeruddannelsen fremadrettet
have en indbygget praktik.
Det vil sige, at man efter det
13 ugers forløb skal igennem
et peer-guide træningsforløb.
Undervejs er der to
opfølgende undervisningsdage samt supervision.

Citat: Christina Lisby Kraft,
peer-guide i Aarhus og peerunderviser i Viborg

Du kan læse DEFACTUMs nye analyse af peer-jobmarkedet her.

PEER-UDDANNELSE HAR STOR BETYDNING
I projektet er der nu siden 2015 uddannet 62 peers. De sidste 13 har afsluttet
deres forløb i juni/juli i hhv. Aarhus og Randers. Stort tillykke til jer og til os
– vi ser frem til samarbejdet.

”Jeg har lært at bruge
mine erfaringer, så jeg
ikke kommer hjem og
er helt smadret, fordi
jeg har givet for meget
af mig selv.”
Peer-uddannet

Du kan møde de peer-uddannede
og få indblik i uddannelsen og dens
muligheder gennem en lille film (3
min.) Se filmen her.

Du kan også læse resultaterne fra
vores nye evaluering blandt de
første 49 peer-uddannede. Den
dokumenterer, at peer-uddannelsen har meget stor betydning for deltagerne
– både på det personlige plan og når det kommer til at få nye muligheder på
arbejdsmarkedet. Find rapporten her.

Billeder fra midtvejskonferencen den 5. maj
er fra midtvejskonferencen den 5. maj

MERE STRUKTUR PÅ GUIDE-FORLØB
På en workshop på Sabro Kro med
mange af vores peer-guider satte vi
den 10. maj fokus på varigheden af
et peer-guide forløb.

Nyuddannede peers fra Aarhus, forår 2017

Efter mange gode drøftelser for og
imod blev vi enige om, at et guideforløb fremadrettet skal afgrænses
til max 4 måneder. På den måde ved
begge parter, hvad ’man går ind til’ og flere kan få gavn af støtte fra en peerguide. Der blev efterfølgende tid til hygge, netværk og god mad på kroen.
Kender du ikke guide-modellen kan du se en kort video om den her.

NETVÆRK MED ANDRE RECOVERY-SKOLER

Nyuddannede peers fra Randers, forår 2017

”Det er fantastisk, at
kunne bruge mine

Recovery-skolerne i Viborg, Aarhus og Randers indgår i et netværk med
andre recovery-skoler i Danmark. Det drejer sig om Akademiet for
Recovery (ARK) i Roskilde, Skolen for Recovery i Ballerup samt skoler i
hhv. Vejle og Gladsaxe der alle abejder efter principperne i de engelske
’recovery colleges’. På vores sidste netværksmøde den 3. april havde vi også
besøg af Aalborg Kommune, der arbejder efter en lidt anden model.
Få dybere indblik i recovery-skolerne i Viborg, Aarhus og Randers gennem
denne film (10 min.), der indeholder interview med tre kursister.
Kursuskataloger for efteråret 2017 kan også (snart) findes her.

levede erfaringer i
mit arbejde.”
Peer-uddannet

Kontakt os
Projekt Ligestillet Støtte
Projektleder: Mette Okkels
Mail: meoh@aarhus.dk
Telefon: 4185 4776
Læs mere om peer-støtte og find de
lokale tovholdere på:
www.peermidt.dk

SAMARBEJDE MED ANDRE KOMMUNER
Vi oplever stadig stor interesse for peer-støtte generelt og projektet specifikt
fra mange sider. Internt i vores organisationer oplever vi, at flere og flere
politikere, ledere og medarbejdere bliver nysgerrige på peer-støtte og vi får
fortsat henvendelser fra andre kommuner, der ønsker at høre om vores
erfaringer. Konkret er vi ved at indlede et samarbejde med Favrskov
Kommune i form af oplæg om workshops om peer-støtte.
Læs mere om mulighederne for samarbejde her.

GOD SOMMER
Nu er det snart tid til ferie, afslapning
og forhåbentlig lidt sol og varme.
Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer.

