Tolvstegsbehandling för beroende är effektiv enligt
Socialstyrelsens riktlinjer. Vill du jämföra erfarenheter
med dem som deltog i att utveckla metoden för Sverige?

UTBILDNING
i tolvstegsbehandlingens
kunskap och lärprocesser

Certifiering i tolvstegsbehandlingens
lärprocesser
Upplägg och form

Vad kan du vänta dig?

Kurserna är utvecklade under flera års tid inom
utbildningsbolaget GSKehf i samarbete med erfarna
behandlare på olika tolvstegsbehandlingar i Sverige. De
uppstod i handledningssituationen, utvecklades till
veckoslutskurser och finns nu tillgängliga on-line, billigare
och avsevärt effektivare.

Kurserna är en forskningsresa till
grunderna i tolvstegsbehandling. De är, om
du så vill, en grundutbildning för
tolvstegsbehandlare och andra som vill
förstå metodens möjligheter och
begränsningar

För certifiering krävs hela utbildningen, tre fristående
kurser. Varje kurs avslutas med diplom. Lärformen är
föreläsningar och egna reflektioner där du får tillfälle att
utveckla dina arbetsmetoder.

Du som är ny lär dig jobba effektivt från
första början. Du som är erfaren får tillfälle
att reflektera över ditt arbete och se nya
utvecklingsmöjligheter .

Tre teman, tre kurser: Vi utforskar lösningen som
tolvstegsbehandling erbjuder utifrån tre teman:
1. Hur ser problemet ut?
2. Hur löses problemet på tolvstegsbehandling?
3. Hur kan nykterheten bevaras?

Vi underlättar för dig att använda det du
redan kan och förmedla det till andra. Vi
ger dig verktyg att analysera och utveckla
eget behandlingsarbete och begrepp för att
förklara för utomstående det specifika i
tolvstegsbehandlingen.

Tid och plats: Utbildningen ges under hösttermin med början
i augusti. En ny kursomgång planeras med början i januari. Vi
träffas över internet. Du behöver en vanlig dator och
uppkoppling. Du kan lätt anpassa deltagandet till din vardag
ca 10 timmar i veckan. Ett tema utforskas under varje kurs.
Vi arbetar tre veckor åt gången med uppehåll emellan för att
testa de nya kunskaperna. Deltagande ger rätt till att tentera
för certifiering i Island efter avslut. Vi träffas i Island för
certifiering varje år i oktober och mars.
Gudni Stefansson hos GSKehf är kursledare:

Han har handlett på olika svenska
tolvstegsbehandlingar under trettio år och gett ut en del
material i ämnet. De som deltar i utbildningen är i goda och
trygga händer med denna erfarna och kunniga pedagog.

Vi ger dig som är remittent insikt i
tolvstegsbehandling och förmågan att fullt
ut samarbeta med behandlargruppen. Vi
övar professionella samtal mellan de olika
yrkesgrupperna på fältet. Det ger
effektivare behandlingsplanering.
Vi ger diplom för avslutad kurs och
möjlighet att tentera för certifikat när du
tagit alla tre kurserna. Närvaro är
obligatorisk på samtliga kursmoment.
De som gått utbildningen rapporterar färre
avhopp från behandlingsgrupperna, bättre
anda i grupperna, lättare att fatta beslut,
ökad trygghet i arbetssituationen och större
arbetsglädje.

Pris och anmälan:
Anmälan görs sex veckor i förväg. Varje kurs kostar 25 000. Se mer på www.12.is. Och Om internet
kurser Tveka inte ta kontakt om du undrar över något gudni@12.is och tfn 00354 562 77 72
GSKehf, utbildning, Laugavegi 46a 101 Reykjavik, Island: www.12.is

