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Støttekontakter blir satt i sammenheng med andre hjelpetiltak, og forfatteren gir mange praktiske eksempler på
hvordan hjelpen kan utformes i samarbeid med dem det gjelder. Forfatteren synliggjør og drøfter rollen til
helse- og sosialarbeidere som tilretteleggere av arbeidet. Hun beskriver og problematiserer de mulighetene og
begrensningene som ligger i hjelp som utføres av ikke-profesjonelle og frivillige, i lys av forskning og erfaring
på feltet. Avklaring av ansvarsforhold og veiledning fremheves som sentrale faktorer i rekruttering, opplæring
og oppfølging av hjelperne. Boken er skrevet for høgskolestudenter i grunnutdanninger og videreutdanninger i
helse- og sosialfag og for folk i kommunene som er opptatt av å utvikle støttekontakttjenesten. Med
litteraturliste og register.
Å være i aktivitet. Å være sammen med andre. Noen trenger hjelp for å få dette til, og støttekontakten er
hjelperen som gjør det mulig. Ledige stillinger i Våler kommune. I menyen til venstre finner du de til enhver
tid ledige stillinger i Våler kommune.
Datainnsamling til PAI-registeret 2016. Under følger informasjon om datainnsamling til PAI-registeret for
2016. Det er nye stillingskoder, utdanningskoder og. Mitt livs ABC kan benyttes til kompetanseutvikling hos
alle yrkesgrupper som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Avlaster 2-dommen. Sommeren
2016 fastslo Høyesterett gjennom den såkalte Avlaster 2-dommen at jobben som avlaster og støttekontakt skal

klassifiseres som et. B-rundskriv 7/2016 - Konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen» Nytt
rundskriv om konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen» - for kommunenes bruk. Nesna kommune
ligger sentralt på Helgelandskysten, 67 km vest for Mo i Rana.
Kommunen framstår som en perle på Helglandskysten. I menyen til venstre ser du alternative valg knyttet til
ledige stillinger i Lillesand kommune.
OSLO Pårørendeskolen i Oslo har eksistert i 17 år, og var den første av sitt slag i landet. Den ligger fortsatt i
tet med en rekke ulike tilbud for. Om forskning.
no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no gis ut under
Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig.

