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Aktør i eget liv Preben Bertelsen Hent PDF Bogen præsenterer en måde at hjælpe mennesker, der befinder sig
i yderkanten af samfundet. Vi vil alle gerne skabe vores egen tilværelse – vi arbejder for at blive aktører i

vores eget liv. Det gælder også for mennesker, der er gledet ud i yderkanten af samfundet.

Casematerialet er hentet dels fra Brohovedet, der er et socialpsykiatrisk dagtilbud for unge mellem 18-30 år.
Dels fra Tårnvejskollegiet, som er en socialpsykiatrisk boenhed for voksne udviklingshæmmede. De unge fra
Brohovedet er kendetegnede ved, at de længe har siddet fast i systemet – opgaven er at støtte dem i deres
personlige udvikling. Bogen fortæller om, hvordan menneskeliggørelse kan gøre det af med følelsen af at
være utilstrækkelig og forkert. Om at bevæge sig fra "det eneste, du kan regne med, er, at du ikke kan regne

med noget" til en spirende tillid til verden.

 

Bogen præsenterer en måde at hjælpe mennesker, der befinder sig i
yderkanten af samfundet. Vi vil alle gerne skabe vores egen

tilværelse – vi arbejder for at blive aktører i vores eget liv. Det
gælder også for mennesker, der er gledet ud i yderkanten af

samfundet.

Casematerialet er hentet dels fra Brohovedet, der er et
socialpsykiatrisk dagtilbud for unge mellem 18-30 år. Dels fra

Tårnvejskollegiet, som er en socialpsykiatrisk boenhed for voksne
udviklingshæmmede. De unge fra Brohovedet er kendetegnede ved,
at de længe har siddet fast i systemet – opgaven er at støtte dem i

deres personlige udvikling. Bogen fortæller om, hvordan
menneskeliggørelse kan gøre det af med følelsen af at være

utilstrækkelig og forkert. Om at bevæge sig fra "det eneste, du kan
regne med, er, at du ikke kan regne med noget" til en spirende tillid

til verden.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Aktør i eget liv&s=dkbooks

