
SYNerGAIA • Pædagogisk Rehabilitering • 1999-2019

Hvordan fejrer man 20 års arbejde og udviklingsindsats så det kan ses, høres 
og mærkes?

I løbet af 2019 vil vi synliggøre den historie og udvikling – de spor – SYNerGAIA har sat. Vi vil 
dokumentere vores indsats og inspirere gennem artikler, kronik i landsdækkende avis, udstilling 
i vores lokaler og videointerviews. Vi inviterer i 2019 til flere  jubilæums arrangementer;

JUBILÆUMS SEMINAR  på SYNerGAIA i Herning 16. maj 2019

FYRAFTENMØDER  for samarbejdspartnere på SYNerGAIA i Herning

MASTERCLASS for fagpersoner på Kreta, september 2019 i uge 37

Vi glæder os til at  fejre 2019 og håber at se mange af vores samarbejdspartnere og andre inter-
esserede. Man kan følge med på vores hjemmeside www.synergaia.dk

SYNerGAIA i Herning byder velkommen til forskellige arrangementer i 2019 i anledning af, 
vi kan fejre 20 års jubilæum.

Først og fremmest glæder vi os over, at mange hundrede flygtninge og indvandrere siden 
1999 har deltaget på vores kerneydelse i SYNerGAIA Rehabilitering. Vi tilbyder i dag teori, 
metoder og praksismoduler for bl.a. traume- og stressramte borgere. Siden 1999 har vi 
tilbudt og gennemført efteruddannelse for omkring 800 fagpersoner fra kommuner, sprog-
centre og andre organisationer.

SYNerGAIA var og er baseret på en idé om fællesskab, samarbejde og medansvar. Det 
har været centralt at udvikle på et pædagogisk og rehabiliterende tilbud i et tværfagligt 
perspektiv for traumatiserede flygtninge i et samarbejde med sprogcentre, komunerne 
og andre aktører både i Danmark men også i Sverige og Norge.

SYNerGAIA
– fejrer 20 års jubilæum i 2019



TILMELDING
til de forskellige arrangementer til daglig leder Ulla Koefoed på mail til usk@synergaia.dk

JUBILÆUMS ARRANGEMENTER 2019

FYRAFTENMØDER
for samarbejdspartnere på SYNerGAIA i Herning

Torsdag 4. april 2019 • kl. 16.00-18.00 • SYNerGAIA i Herning

Ansvar er alles udfordring – Traumer og brobygning i integrationsprocessen

Eftermiddagen har fokus på: Ansvaret for eget liv er en af nøglerne til udvikling, Brobygning og arbejds-
markedet for traumatiserede, når det tværfaglige samarbejde lykkes er det bæredygtigt.

Oplægsholder er Daglig Leder, socialrådgiver på SYNerGAIA Ulla Koefoed og Birgit Thygesen, jobkonsulent 
fra jobcenteret i Herning Kommune. 

Torsdag 24. oktober 2019 • kl. 16.00-18.00 • SYNerGAIA i Herning

Fagmennesket i relationen til det traumatiserede menneske 
Vi sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan den profesionelle medarbejder  kan fastholde kvaliteten og 
fokus i sit arbejde med det traumatiserede menneske: Medarbejderens selvindsigt og refleksion, empati, 
fra isolation til fagligt fællesskab. 

Oplægsholder er Formand og stifter af SYNerGAIA og IBH, cand.mag. Michael Stubberup.

JUBILÆUMS SEMINAR
for 50 inviterede samarbjedspartnere
Torsdag 16. maj 2019 • kl. 13.00-16.00 • SYNerGAIA i Herning

Der vil være tre foredrag som alle bidrager til tanker om: 
Hvad fremmer god integration? 

Foredrags holdere:
Professor emeritus, forfatter og foredragsholder Steen Hildebrandt
Professor på Syddansk Universitet Morten Sodemann 
Formand og stifter af SYNerGAIA og IBH, cand.mag. Michael Stubberup 

Der bliver en udstilling som viser SYNerGAIAs historie og der vil være rum med nuværende medarbejdere 
fra SYNerGAIA som vil være til rådighed for spørgsmål, dialog og visning af metoder.

MASTERCLASS for fagpersoner 
Læringsrejse • Kreta • 7.-14. september 2019  

Vi inviterer tidligere og nuværende fagpersoner som enten har deltaget på SYNerGAIAs efteruddannelse, 
netværk eller samarbejdspartnere. Denne masterclasse vil have fokus på en opgradering af ny viden på 
traumeområdet, fagpersonens egen fagpersonlige process. Der skal parallelt foregå en refleksion, opgra-
dering og drøftelse/planlægning af egen organisations fremtidige udviklingsmuligheder. Vi ser ind i 
fremtiden. Se folder på vores hjemmeside www.synergaia.dk

Procesledelse  Michael Stubberup

https://static1.squarespace.com/static/5504a6cbe4b0f11c1e2b0ff0/t/5c56182653450aaf3bc349c7/1549146264391/SYNerGAIA_+masterclass_Kreta_sept19.pdf

