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Traumatiske oplevelser af krig, vold og forfølgelse påvirker børn, men ikke nødvendigvis på en entydig måde.
Viden om børns oplevelser og mulige reaktioner er derfor afgørende for enhver, der arbejder med børn og
unge med flygtningebaggrund. Denne bog bidrager med en generel baggrundsviden om flygtningebørn, men
bogens primære fokus er at omsætte denne viden til konkrete råd og anbefalinger, som professionelle hjælpere
kan benytte i det psykosociale arbejde med denne målgruppe. For hvordan skabes de gunstige fysiske, sociale
og emotionelle rammer, som sikrer at barnet til trods for de tidligere traumatiske oplevelser, udvikler sig og
får et godt liv? Bogen henvender sig til fagpersoner, som i deres professionelle virke har berøring med børn,
unge og familier med flygtningebaggrund. Det gælder især lærere, pædagoger, socialrådgivere, sagsbehandlere
og psykologer.
Borger til Borger. Der bor knap en million danskere i almene boliger, og mange af dem har en nabo med en
psykisk sygdom eller et misbrugsproblem.
Ud over ældre-handicapboligerne og ungdomsboligerne indeholder bygningen arealer i stueetagen til
ejendomskontor, gæstebolig og erhvervslokaler til firmaer med sigte på social bæredygtighed og … Hvem er

Als Research. Hos CAFA stiller vi vores kompetencer til rådighed og sørger for konkret opgaveløsning efter
retningslinjerne og intentionerne i Serviceloven. Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde. Har
du en interesse som du gerne vil dele med dine medborgere, kan du oprette et opslag gratis på Frivillig
Bornholm - Borger til Borger og dele din passion med dine medborgere. Tilmeld dig nyhedsbrev og
nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke.
Det fremgår af en ny fælles analyse fra KL og BL – Danmarks Almene Boliger – der blandt andet afslører, at
36 procent af alle kontakter i hospitalspsykiatrien kommer fra borgere, der bor i almen bolig. Borger til
Borger. Har du en interesse som du gerne vil dele med dine medborgere, kan du oprette et opslag gratis på
Frivillig Bornholm - Borger til Borger og dele din passion med dine medborgere. Får du det hele med. Læs
mere Her finder du foreningens vedtægter og andre udgivelser om forening, rådgivning, fag og uddannelse.
Forskningsprojekt skal kortlægge alkoholskader. CAFA, Hovedvejen 3, 4000 Roskilde, Telefon 46 37 32 32,
Mail cafa@cafa. Alkohol og graviditet er en dårlig cocktail, men præcis hvor dårlig ved man kun meget lidt
om. Bygningen kommer til at indeholde 46 almene ældre-handicapboliger og 29 almene ungdomsboliger efter
ombygningen.

