Ny uddannelse til frivillige på
veteranområdet

”Det betyder meget for mig at gøre en
forskel for veteraner. Samtidig vil jeg
gerne vide mere om området, så jeg
hele tiden udvikler mig.”
Ulrik, frivillig

VETERANCENTRET

Ny uddannelse til frivillige på
veteranområdet

På uddannelsen bliver du undervist i,
hvordan man bliver en robust frivillig.

Er du frivillig indenfor veteranområdet,
eller ønsker du at blive det, så kan
Veterancentret nu tilbyde dig en ny
uddannelse. Her kan du mødes med
andre frivillige og blive uddannet i arbejdet med veteraner. På uddannelsen
får du rig mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk med andre
frivillige på veteranområdet.

Hvad får du med dig?

Uddannelsen består af oplæg fra feltpræster, frivillige og Veterancentrets
forskellige faggrupper. Du vil blive
uddannet indenfor områder som kommunikation, tale/lytteteknik, viden om
PTSD, bisidderrolle og de kommunale
systemer.
Du vil også blive undervist i, hvordan
man som frivillig husker at passe på
sig selv i mødet med udfordrede mennesker. Nogle frivillige kommer helt
naturligt til at tage ansvar for veteranen, men hvor meget ansvar kan og
skal man tage?

Undervisningen tager udgangspunkt i
dine egne erfaringer og udfordringer.
Målet er, at den viden, du opnår på
kurserne, skal være let at bringe med
tilbage i dit arbejde som frivillig.
Undervisningen er derfor tilrettelagt
med mindre oplæg, fælles diskussioner og øvelser i både større og mindre
grupper. Du skal være indstillet på at
bruge erfaringer fra din egen hverdag
og sparre med de øvrige deltagere.

”Hun har været god til at
motivere mig til at tage en
cykeltur og være social.
Hendes hjælp har betydet
utrolig meget for mig. Jeg
var heldig at få hjælpen, da
jeg havde brug for den.”
Søren, Balkanveteran

Uddannelsen giver dig:

Det praktiske

•

Indsigt i din rolle som frivillig i
forhold til veteraner og deres
pårørende

Uddannelsen består af to moduler, der
bliver afviklet over to weekender.

•

Nyeste viden på veteranområdet

Du forpligter dig til at deltage på begge weekender, da det er et sammenhængende forløb

•

Viden om de kvalifikationer
som er nødvendige i arbejdet
med veteraner

Uddannelsen er gratis, og Veterancentret står for kost og logi. Du skal selv
betale for transport.

•

Værktøjer til kommunikation
og konflikthåndtering

•

Mulighed for at dele dine
erfaringer med andre

Undervisningen foregår i Forsvarets
bygninger henholdsvis på Sjælland og
i Jylland.

•

Et netværk med andre frivillige

Tilmelding
Ring gerne og hør mere.
Kontakt projektleder Anne
Hartmann-Madsen, vetc-rra01@mil.dk
eller på telefon 72 16 32 77.

Om Veterancentret
Veterancentret støtter soldater, veteraner og pårørende før, under
og efter en udsendelse. Vi yder livslang psykologstøtte til skadede
veteraner og deres pårørende, ligesom vi tilbyder socialrådgivning,
job- og uddannelsesrådgivning og opsøger de mest sårbare veteraner.
Vi samarbejder tæt med de frivillige på veteranområdet og koordinerer mellem Forsvaret, veteraner, faglige og frivillige organisationer. Veterancentret sikrer, at Forsvaret benytter de frivillige
aktørers tilbud.
Veterancentret har hovedsæde i Ringsted med lokale veterancentre over hele landet.

www.veteran.forsvaret.dk

