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Familierådslagning - en beslutningsmodel Jytte Faureholm Hent PDF Familierådslagning omsætter den

megen politiske snak om brugerinddragelse i det sociale system til praksis. Metoden er en del af regeringens
moderniseringsprogram for den offentlige sektor. Den kræver en ændring af praksis og tænkning i hele det

sociale system. Denne bog giver en bred, erfaringsbaseret indføring i den nye beslutningsmodel.
Familierådslagning kan bruges, når en offentlig institution skal træffe beslutninger om socialt udsatte

mennesker. Modellen skaber en formaliseret ramme, hvor familien i partnerskab med forvaltningen og med
inddragelse af familiens netværk kan træffe konstruktive beslutninger om den udsatte. Derved bliver det

lettere for medarbejderne i forvaltningen at overholde lovgivningens krav om brugerinddragelse og viden om
egen sag. Som et led i uddelegeringen af beslutningsansvar til familien introducerer familierådslagning en ny

funktion inden for socialt arbejde, nemlig en samordner, der står mellem forvaltning og familie som en
neutral ambassadør for metoden. Bogens primære fokus er udsatte børn, unge og deres familier, men
modellen kan også bruges på andre socialt udsatte grupper. Første del giver en metodisk indførelse i

familierådslagningen; anden del beskriver de praktiske erfaringer fra forskellige vinkler. Tredje og sidste del
giver nogle mere overordnede perspektiver på familierådslagningen. Bogen er rettet mod dem, der i praksis
skal bruge familierådslagning, men også politikere og andre med interesse i socialt arbejde kan drage nytte af
den nye metode. Jytte Faureholm, psykolog og cand. pæd. psyk., og Lis Lynge Brønholt, socialrådgiver og
cand. scient. soc., var hovedansvarlige for det landsdækkende forsøg med familierådslagning (1999-2002).

Begge er engagerede i den nyetablerede uddannelse i familierådslagning.

 

Familierådslagning omsætter den megen politiske snak om
brugerinddragelse i det sociale system til praksis. Metoden er en del
af regeringens moderniseringsprogram for den offentlige sektor. Den
kræver en ændring af praksis og tænkning i hele det sociale system.

Denne bog giver en bred, erfaringsbaseret indføring i den nye
beslutningsmodel. Familierådslagning kan bruges, når en offentlig
institution skal træffe beslutninger om socialt udsatte mennesker.

Modellen skaber en formaliseret ramme, hvor familien i partnerskab



med forvaltningen og med inddragelse af familiens netværk kan
træffe konstruktive beslutninger om den udsatte. Derved bliver det
lettere for medarbejderne i forvaltningen at overholde lovgivningens

krav om brugerinddragelse og viden om egen sag. Som et led i
uddelegeringen af beslutningsansvar til familien introducerer

familierådslagning en ny funktion inden for socialt arbejde, nemlig
en samordner, der står mellem forvaltning og familie som en neutral
ambassadør for metoden. Bogens primære fokus er udsatte børn,
unge og deres familier, men modellen kan også bruges på andre
socialt udsatte grupper. Første del giver en metodisk indførelse i

familierådslagningen; anden del beskriver de praktiske erfaringer fra
forskellige vinkler. Tredje og sidste del giver nogle mere

overordnede perspektiver på familierådslagningen. Bogen er rettet
mod dem, der i praksis skal bruge familierådslagning, men også

politikere og andre med interesse i socialt arbejde kan drage nytte af
den nye metode. Jytte Faureholm, psykolog og cand. pæd. psyk., og

Lis Lynge Brønholt, socialrådgiver og cand. scient. soc., var
hovedansvarlige for det landsdækkende forsøg med

familierådslagning (1999-2002). Begge er engagerede i den
nyetablerede uddannelse i familierådslagning.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Familierådslagning - en beslutningsmodel&s=dkbooks

