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Ny lederuddannelse
for værestedsledere‑
Kompetenceudvikling på misbrugsområdet er i fokus på uddannelsen,
der tiltrækker ledere fra væresteder over hele landet.

Brandbjerg højskole – I disse idylliske omgivelser afholder Landsforeningen sine uddannelsesaktiviteter

Af Curt Sørensen
Udviklingen af nye strategier i indsatsen mod misbrug vil i fremtiden give
værestederne en mere fremtrædende
plads i den samlede misbrugsindsats.
Regeringens handlingsprogram ”Det
Fælles Ansvar” nævner eksplicit etableringen af nye væresteder for stofafhængige og tidligere stofafhængige som et
særligt indsatsområde. Værestederne
er ofte indgangsdør til egentlig behandling eller udgangsdør efter endt
behandling, og repræsenterer under
alle omstændigheder en bred vifte af
omsorgs- og samværstilbud, som spiller en afgørende rolle for brugernes
livskvalitet og personlige udvikling.
Udviklingen på værestedsområdet indebærer et øget behov for at beskrive
og synliggøre metoder i arbejdet, og for
at udvikle kompetencer, der kan støtte

ledelsen af sammensatte medarbejdergrupper, udvikle nye samarbejdsformer
med kommunerne, styrke brugerorganisering og –indflydelse m.m.
Landsforeningen af VæreSteder
gennemfører derfor i disse år en lederuddannelse for værestedsledere.
Uddannelsen er 3-årig og etableret i et
samarbejde med Den Sociale Højskoles efteruddannelsesafdeling i Odense
og Freecomm – Rådgivning & Konsulentvirksomhed. Uddannelsen er på
diplomniveau og indeholder mulighed
for meritoverførsel, svarende til fordybelsesmodulet på Den Sociale Diplom
uddannelse.
De store temaer på lederuddannelsen er lederens faglige og personlige
kompetencer og udviklingsområder,
organisations- og kvalitetsudvikling
samt dokumentation, formidling og
samarbejde. Gennem hele lederuddannelsen bliver viden og erfaring fra det

samlede værestedsområde inddraget,
integreret med centrale input omkring
misbrugspolitik og behandlingsstrategi.
Lederuddannelsen gennemføres over
7 internatuger fra 2002-2004, ledsaget
af en række forskellige projektperioder
og projektopgaver. Aktuelt er der produceret en række projektopgaver, som
på forskellig vis kombinerer de mere
teoretiske elementer i uddannelsen
med den praktiske udvikling af lederarbejdet ude på værestederne. Projektarbejderne handler bl.a. om:
- Afdækning af behov for nye tiltag
inden for værestedsområdet
- Afdækning af mulige samarbejdsmodeller mellem væresteder og
kommuner
- Udvikling af samarbejde mellem væresteder og andre aktører
- Den personlige lederrolle, rollerettigheder i sammensatte medarbejder- og brugergrupper
- Fremadrettede råd vedrørende etablering af væresteder
- Hvordan styrkes brugerindflydelsen?
Lederuddannelsen følges af 16 værestedsledere fra Landsforeningen af
VæreSteder samt 2 ledere fra Kirkens
Korshær og KFUM’s Sociale Arbejde
i Danmark. Uddannelsen afsluttes i
foråret 2004.
Resultater og perspektiver fremlægges
i bogform og gennem afholdelse af en
konference med fokus på lederudvikling og kompetenceudvikling på misbrugsområdet.
Vil du vide mere om initiativet
så klik ind på Landsforeningens
hjemmeside: www.vaeresteder.dk
eller kontakt konsulent
og uddannelsesleder Curt Sørensen 		
på tlf. 62-207999.
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