Psykisk syge kolleger er velkomne
- i naboafdelingen

”Psykisk syge kolleger er velkomne – i naboafdelingen”
– sådan lød overskriften på en artikel i Ugebrevet A4 i 2012.
Men hvordan er det i dag? Hvad siger målgruppen selv? Hvad
siger virksomheden? Og fagfolkene? Det håber vi at kunne bringe lys over med dette arrangement, hvor blandt andre filosof
Keld Brikner og skuespilleren Jens Arentzen bidrager med deres
viden.
I 2012 kunne man læse, at
"et massivt flertal af danskerne ønsker, at deres arbejdsplads bidrager til regeringens planer om at få flere psykisk syge i job. Alligevel
er der ifølge en ny undersøgelse store betænkeligheder ved at skulle arbejde tæt sammen med en kollega med en psykisk lidelse. Hver
femte lønmodtager mener slet ikke, at deres arbejdsplads er gearet
til at ansætte personer med psykiske lidelser”.
Betænkelighederne bygger dog ikke kun på fordomme. I undersøgelsen oplyste mere end hver tredje af de adspurgte lønmodtagere, at de allerede har arbejdet sammen med en person med
en psykisk lidelse. Blandt dem oplevede knap seks ud af ti, at
personen med en psykisk lidelse havde svært ved at indgå i arbejdsmæssige sammenhænge på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Tid:

19. januar 2017
kl. 9.00 -12.15
Morgenmad fra kl. 8.30-9.00
Sandwich kl. 12.15
Valgfri gåtur i naturen omkring
Hindsgavl Slot fra
kl. 12.45-ca. 13.45

Sted:

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart

Tilmelding: link til tilmelding
Max 2 personer per virksomhed.
Tilmeldingsfrist: den 6. januar 2017

(http://www.ugebreveta4.dk/psykisk-syge-kolleger-er-velkomne--inaboafdelingen_14354.aspx)
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PROGRAM
08.30 – 09.00 Ankomst og morgenmad
09.00 – 09.10 Velkomst og introduktion til dagen v/PsykInfo og VirksomhedsnetværkCabi
09.10 – 09.40 En personlig beretning om betydningen af at tilhøre et arbejdsfællesskab v/
Jørgen Jensen, medarbejder i Stark tømmerhandel og bygge marked og En Af
Os ambassadør
09.40 – 10.10 Hvordan vi arbejder med at være en rummelig virksomhed v/ Lene Munter,
Servicechef i Føtex Svendborg
10.10 – 10.25 Pause
10.25 – 11.15 Arbejdspladsens udfordringer og dilemmaer. v/ Keld Brikner, mag.art. i filosofi
Psykisk sygdom er måske langt mere individuelt forskellige tilstande, end de
traditionelle diagnoser lader forstå. Og medarbejdere med psykisk sygdom kan
have brug for anderledes omgangsformer, der forudsætter et ressourceberedskab hos omgivelserne, både tidsmæssigt og kulturelt. Men hvor stiller det ledelse og medarbejdere der mener, at det eneste, de er ”hyret” til, er at levere
arbejdet? Keld Brikner vil bl.a. komme ind på disse dilemmaer, og hvordan man
som arbejdsplads kan italesætte dem og forhåbentlig finde løsninger.
11.15 – 11.25 Pause
11.25 – 12.15 Måden at blive mødt på gør en forskel. v/Jens Arentzen, skuespiller, instruktør,
og foredragsholder m.m.
Jens Arentzen, der selv har en baggrund med psykisk sygdom, vil i sit oplæg tage fat på, hvad der kan gøre en forskel for, at en medarbejder med psykisk sygdom trives på sin arbejdsplads. Med humor og små opgaver kommer Jens
Arentzen ind på, hvordan arbejdspladsen kan møde den psykisk syge i hverdagen på en måde, så vedkommende føler sig velkommen på arbejdspladsen og
kan fungere i et almindeligt arbejdsliv.
12.15

Sandwich to stay or to go

12.45 - 13.45 Find ro i naturen med naturvejleder (gåtur omkring Hindsgavl Slot)

