Medlemmar i POSOM-grupper, resurspersoner med flera som arbetar med
kris- och katastrofstöd, inbjuds till fortbildning på temat:

Krisförlopp och religionsaspekter

– en utvecklande dag som fördjupar dina kunskaper

Vid en akut kris väcks ofta existentiella frågor. Religion och tro kan ha en stor
betydelse för många människor i livets utsatthet. Som stödperson kan det vara
viktigt att kunna identifiera den drabbades religion eller livsåskådning för att
kunna ge bästa möjliga bemötande.
Kursdagen ger en allmän orientering kring den traumatiska krisen samt
fördjupad kunskap om bemötande enligt den senaste forskningen i västerländsk
tradition. Kursen belyser såväl den drabbades, anhöriges som hjälparens behov.
Kursen orienterar även kring förhållningssätt och bemötande av människor med
olika religiös tillhörighet.

Välj kurstillfälle:
Tisdagar; 6 september eller 15 november 2011, kl. 09:00 – 16:00

Plats: Andreaskyrkans utbildningslokal, Högbergsgatan 31, Stockholm
Pris: 1.400:- + moms (inkl. fm och em.kaffe)
Anmälan och frågor: inger-johanne@mangfaldskompassen.se, 0701-12 06 06
annika.gillispie@konkretkommunikation.se, 0707-94 94 56
Vid anmälan v g ange namn, yrke, arbetsplats samt fakturaadress.
Anmälan är bindande – sista anmälningsdag; 30/8, 7/11.

VARMT VÄLKOMNA

Program:
09:00 Inledning, presentation
09:15 Att drabbas av en traumatisk kris
Om olika reaktionsmönster och påverkansfaktorer – bemötande
enligt senaste rönen inom krishantering. Teori och fakta varvas med
Ulrika Agers egna erfarenheter efter att ha förlorat sin 8-årige son
Jonathan i en bilolycka.
10:30 Bemötande och stöd
Om vikten av att se såväl de drabbades som hjälparens behov.
Teori och fakta varvas med Ulrika Agers egna erfarenheter.
11:30 Religion som resurs vid kris och sorg
Om religionens betydelse i livets utsatthet.
12:00 Lunch

13:00 Religion som resurs vid kris och sorg, forts
Att ta hänsyn till religionsaspekter i sitt förhållningssätt och bemötande
av människor.
14:00 Hur kan vi förbereda oss lokalt?
Gruppsamtal
14:45 Hur kan det bli i praktiken?
Islamiska stödinsatser vid kris- och katastrofsituationer – exempel från
branden i Rinkeby 2009.
Ibrahim Bouraleh, ordförande i Islamiska förbundet, Järva berättar.
15:30 Hur går vi vidare lokalt?
Gemensam diskussion utifrån gruppsamtalen.
16:00 Avslut

Föreläsare och kursarrangörer
Inger-Johanne Larsson, socionom, MSc, handledare och författare, har arbetat med
flyktingar och kulturmötesfrågor i många år, bl a vid Transkulturellt Centrum, SLL. I-J Larsson
har specialiserat sig på religionsaspekter i socialt arbete. www.mangfaldskompassen.se

Annika Gillispie, psykiatrisjuksköterska, författare och föreläsare. Ingår i krisstödsfunktionen i MSB´s stödstyrka. Utbildare åt Röda Korset och samtalsledare i stödgrupper efter
tsunamikatastrofen. www.konkretkommunikation.se

