Tjänster för personal
inom socialtjänst och behandlingshem

Andra tvärgatan 4, 702 31 Örebro
E-post: info@teamactum.se, Internet: www.teamactum.se
Telefon: 019 - 760 45 80

Handledning
Metodhandledning
Vi kan erbjuda er KBT-baserad metodhandledning.
Detta till såväl personalgrupper inom socialtjänst,
öppenvårdsenheter, behandlingshem samt boenden exv inom landsting.
Ärendehandledning
Ibland kör man fast i ett specifikt ärende, behöver
då syna läget och analysera alternativa handlingsvägar.
Vi tillhandhåller ärendehandledning både för
enstaka uppdrag men även för mer kontinuerlig
handledning över tid. Detta både för handläggare
individuellt men även för hela arbetsgrupper.
Familjehem
Handledning för kommunens egna familjehem kan
erbjudas såväl för hela grupper som enskilt.

Utbildning
Metoder
Vi kan sy ihop utbildningar utifrån era specifika
önskemål inom olika områden och utifrån målgrupp.
Vår styrka ligger i lång erfarenhet av myndighetsutövning och behandling inom socialt arbete.
De metoder vi företräder ligger inom ramen för
tredje vågens KBT.
Teman
Kunskap är något vi aldrig kan få för mycket av.

Ibland behöver vi fördjupa oss i något område som
är dagsaktuellt i arbetet.

Förstärkt familjehemsvård innehållande utredning,
utbildning och handledning är ett annat huvudområde.

Vi kan anordna en-/flerdagsutbildningar i olika
teman vmed barn, ung-domar och familjer i fokus.
Eller varför inte en serie över en eller två terminer?
Era behov i fokus!
Kontakta oss och beskriv era behov
- vi presenterar er en paketlösning.

Bemanning
Hårt tryck?
Har ni svårt att rekrytera personal?
Eller har en arbetstopp?
Kanske består gruppen av många nya?
Kanske är det glapp mellan två anställda?
Eller personalen genomgår en längre utbildning
och behöver avlastas?
Vi kan erbjuda er avlastning och en lösning utifrån
just era behov.

Vilka är vi?
Team Actum är ett företag som servar med KBTbaserad kompetens inom främst områden som rör
barn, ungdomar och familjer.
Vi har lång erfarenhet av myndighetsutövning gällande förekommande utredningar inom kommunal
socialtjänst. Likaså har vi erfarenhet av familjerätt
och adoptionsfrågor.

Erfarenhet finns också av behandlingsarbete och
arbetsledning.

