CGG PASSANT ZOEKT EEN HULPVERLENER EN/OF ERVARINGSDESKUNDIGE
VOOR GESPREKSGROEP NABESTAANDEN NA ZELFDODING
WAT is de gespreksgroep? Deze gespreksgroep wordt ondersteund door
Werkgroep Verder. Meer informatie vindt u op de website
www.werkgroepverder.be. De gespreksgroep biedt de ruimte om te praten
over zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met je doet. Thema’s als
het waarom, schuldgevoelens, het rouwproces, het suïcidaal proces en
zelfzorg komen aan bod en je krijgt hierover informatie mee. Uiteenlopende
ervaringen, vragen en emoties kunnen gedeeld worden in een veilige
omgeving. Begrip, vertrouwen, herkenning en erkenning worden als helend
ervaren. Pratend en luisterend help je jezelf en de ander. Dit kan een aanzet
zijn naar een nieuw evenwicht in een veranderd leven. De groep bestaat uit
minimum 3, maximum 12 personen en heeft als doel om vlot en
laagdrempelig toegankelijk te zijn.
WAAR? De gespreksgroep vindt plaats in CGG PassAnt Dilbeek
(Ninoofsesteenweg 358, 1700 Dilbeek).
WANNEER? Bij voldoende inschrijvingen gaat er maandelijks een
gespreksgroep door, met uitzondering van de zomermaanden juli en
augustus. De juiste data worden meegedeeld tijdens het
kennismakingsgesprek en kan je in overleg met de andere begeleider
afspreken.
WIE? Samen met een tweede professionele begeleider, zijn we op zoek naar
een hulpverlener en/of ervaringsdeskundige om deze gespreksgroep te
geven. Je bent hulpverlener en hebt kennis over en ervaring met het thema;
en/of je bent zelf nabestaande na zelfdoding en kan vanuit deze ervaring de
gespreksgroep ondersteunen en begeleiden. Je krijgt een
vrijwilligerscontract met vergoeding van de verplaatsingsonkosten.
HOE KAN IK ME KANDIDAAT STELLEN? Je kan je kandidaat stellen bij
Nathalie Fonseca Gonzalez, suïcidepreventiewerker van CGG PassAnt. Stuur
een brief of e-mail naar nathalie.fonsecagonzalez@passant.be of
Beertsestraat 21, 1500 Halle. We zouden graag weten wat jouw motivatie is
en waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Als je nog
vragen hebt, kan je contact opnemen met Nathalie Fonseca Gonzalez op het
nummer 0484 927 085 (maandagvoormiddag, dinsdag en donderdag).

