Bliv bedre til at være sammen med andre
-

Kom på kursus og styrk dine sociale færdigheder

Nogle finder det svært at være sammen med andre og indgå i sociale
sammenhænge. Oplever du det, så kan kurset Social Færdighedstræning være et tilbud til dig. Her kan du blive bedre til at håndtere sociale
situationer som at købe ind, deltage i familiefester eller tale med folk,
du ikke kender.
”SFT har hjulpet mig meget. Hjemmeopgaverne og
samtalerne har hjulpet mig med venskaber og min angst”
Deltager på SFT-kurset

Du får øget livskvalitet
Erfaring fra andre kurser viser, at kurset kan give dig:
•
•
•
•

Bedre livskvalitet og højere aktivitetsniveau
Et sundere liv med mindre risiko for tilbagefald og genindlæggelse
Bedre kontakt til andre og bedre problemløsning i dagligdagen
Bedre koncentration

Tilbuddet er nyt i Høje-Taastrup Kommune, og vi følger derfor kursets
resultater tæt. Vælger du kurset, medvirker du samtidig i en større undersøgelse af, hvordan kommuner bedst støtter borgere med sociale
vanskeligheder. Undersøgelsen er 100 procent anonym.

Bliv klogere på at læse andre og kommunikere
Gruppen og dine gruppetrænere vil hjælpe dig med at udvikle og styrke
dine sociale færdigheder, så du bedre forstår både dine egne og andres
motiver, ønsker, behov og mål.
Vi arbejder f.eks. med:
• At indlede en samtale, at være på og præsentere sig selv, at vedligeholde en samtale
• At bede om hjælp og støtte, at give og modtage kritik, at håndtere
vrede og uenigheder
• Øjenkontakt, mimik, kropsholdning
• Tonefald, lydstyrke, hastighed, timing
”Når vi snakker om, hvordan man kommunikerer, er det meget
de samme problemer, folk har”
Deltager på SFT-kurset

”Folk er meget sig selv og ærlige - Jeg kan godt
bruge det, når andre fortæller om deres angst.
Det giver mig redskaber jeg kan bruge”
Deltager på SFT-kurset

Du sætter selv dine mål for kurset
Kurset er gratis og tilrettelægges efter deltagernes behov. Tidligere
deltagere har arbejdet med spørgsmål som: hvordan bliver jeg mindre bange for at færdes alene? Hvordan finder jeg samtaleemner, når
jeg går i stå? Hvordan træner jeg min hukommelse og koncentration?
Hvordan får jeg et bedre selvværd? Hvordan bliver jeg mindre træt?
Der er to trænere tilknyttet kurset, som er professionelle og særligt uddannet i metoden.
Sammen med gruppetrænerne sætter du selv dine mål og forventninger til forløbet. Der er ca. otte – ti i grupperne. Fælles er, at I støtter og
hjælper hinanden i gruppen. Forløbet varer ni måneder, hvor I mødes
én gang om ugen i 1½ time.

Hvert gruppemøde er bygget op på denne måde:
•
•
•
•
•
•
•

Runde – hvordan er det gået siden sidst?
Opfølgning på lille hjemmeøvelse fra sidst
Undervisning
Inddrage deltagernes erfaringer med ”Situationsspil”
Problemhåndtering
Ny hjemmeøvelse
Afslutning

”Før i tiden var jeg lidt nervøs, når jeg skulle
handle, men når vi snakker om det og træner,
finder man ud af, at der sker jo ikke noget”
Deltager på SFT-kurset

Sådan kommer du med
Kontakt din hjemmevejleder eller sagsbehandler, som vil hjælpe dig
videre. Da kurset er en del af en større undersøgelse, skal du leve
op til nogle kriterier. Deltagelsen kræver bl.a., at du udfylder en
samtykkeerklæring, deltager i nogle korte interviews og besvarer
spørgsmål om din trivsel og livskvalitet. Du skal kunne tale og forstå
dansk for at medvirke.
Du kan også kontakte gruppetrænerne direkte.
Ring tirsdag og torsdag til:
Per:
30945727 Mail: PerJoe@htk.dk
Frank:
40435723 Mail: FrankOl@htk.dk
Mai-Britt: 30945726 Mail: Mai-BrittKo@htk.dk
Sanne: 30945728 Mail: SanneCa@htk.dk
Kurset foregår i lokaler på Solsortevej 9 C, den tidligere Parkskole,
2630 Taastrup. Har du behov for støtte til at komme til og fra gruppeforløbet, er dette en mulighed.

”Jeg vil anbefale det til andre, der overvejer, om det er noget for dem”
Deltager i SFT-kurset

Høje Taastrup Kommune deltager i Socialstyrelsens afprøvning
af metoden Social Færdighedstræning i Grupper, som er en
dokumenteret og anerkendt pædagogisk metode, der er
afprøvet i USA og flere europæiske lande.
Metoden har hjulpet borgere med psykiske vanskeligheder
med at udvikle og styrke deres sociale færdigheder.
Vi vil gerne undersøge, hvordan metoden kan have bedst
effekt i kommunale tilbud i Danmark.

