Forum for Udsendte og Familier
Netværksmøde og bog-reception d. 6.10.17
10-12.00

Netværksmøde: Fjernledelse af stressramte. Stress og stresshåndtering –
fra organisation og team-leder til udstationeret medarbejder.
En gennemgang af, hvad der er vigtigt for en team-leder og en organisation at være
opmærksomme på, når en medarbejder bliver stressramt. Maria Techow underviser om
dette.

12-13

Frokost for DMR tilmeldte

13-15

Reception og offentliggørelse af TCK-bogen
Se vedhæftede invitation til receptionen
og del den med de familier, I har fået
hjemsendt inden for de sidste to år.

15.30-17

Børnegruppe for børn, der har
været udstationerede
Forældre er velkomne til at blive på 1.
sal og netværke over kaffen eller læse i
bogen indtil børnegruppen er slut

Dato og tid: Fredag d. 6.10.17 kl. 10-15
Sted: OBS ændret til Center for Familieudvikling, Østergade 5,1, 1100 Kbh. K.
Deadline for tilmelding d. 25.9.2017 til mkt@psykiatri-eksistens.dk

Forum for Udsendte og Familier
et samarbejde mellem Psykiatri og Eksistens og Dansk Missionsråd
Forum for Udsendte og Familier er et samarbejde mellem Psykiatri og Eksistens og Dansk Missionsråd,
som er opstået ud fra et stærkt ønske om at styrke ledelse og hjælp til udsendte medarbejdere og
deres familier.
Derfor vil vi gerne invitere jer der til dagligt arbejder med ledelse af de udsendte medarbejdere til en
række netværksmøder, hvor der bliver mulighed for dels at sætte særlig relevante emner på
dagsordenen, dels at have sparring med hinanden i Erfa-grupper. Erfa-grupperne vil så vidt muligt
bliver sammensat ud fra jeres specifikke arbejdsområder.
Vi glæder os meget til de kommende arrangementer og til muligheden for at samarbejde på tværs af
organisationerne til gavn for de udsendte og deres familier.
Med venlig hilsen
Maria Techow
Psykologspecialist og afdelingsleder for Psykiatri og Eksistens.
Psykiatri og Eksistens har i mange år haft en specialfunktion i forhold til danskere i international tjeneste før, under
og efter udstationering. Psykiatri og Eksistens tilbyder screening af NGO’ere, missionærer osv., før udstationering,
vejledning og behandling under udstationering og opfølgning ved hjemkomst.

