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Humanistiske samtalepartnere

Humanistisk Samfund

De humanistiske samtalepartnere er frivillige, som gerne vil bruge
nogle timer ugentligt på at hjælpe andre mennesker.

Humanistisk Samfund blev stiftet i 2008.

For at blive humanistisk samtalepartner skal man gennemgå en
uddannelse, der strækker sig over fem dage, og som afsluttes med
en prøve. Uddannelsens indhold er baseret på erfaringerne fra
Holland og England og med gæsteundervisere fra vores engelske
søsterorganisation.

Foreningen arrangerer ceremonier ved livets store overgange: Navngivning,
konfirmation, bryllup og begravelse. Ceremonierne bygger på en ikkereligiøs humanisme.
Dette livssyn tager udgangspunkt i det enkelte menneskes liv og i værdien
af fællesskaber, hvor man udviser forståelse og omsorg over for hinanden.

Ved certificeringen som samtalepartner vurderes det, om man vil
kunne udvise omsorg gennem eksistentielle samtaler.

Humanistisk Samfund arbejder samtidig for et samfund, hvor alle livssyn er
ligestillede. Derfor arbejder vi for adskillelse af kirke og stat.

Der lægges samtidig vægt på, at man som person er empatisk og
lydhør overfor andres følelser og behov.

Humanistisk Samfund har lokalforeninger i hele landet, hvor man blandt
andet arrangerer debatmøder om filosofiske og etiske spørgsmål.

Man skal kunne udvise respekt og etablere tillid og fortrolighed. At
man overholder tavshedspligten er en selvfølge.
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Tranevej 20
2400 København NV
Tlf: 4243 2010
kontakt@hs.dk
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Humanistisk Eksistentiel Omsorg
Når man bliver syg, kan man stå overfor mange overvejelser. Overvejelser om hvad der skal ske med ens nærmeste, om en selv og ens
livssituation i forbindelse med behandlingen. Sygdom påvirker ens
identitet.
Det kan måske være svært at tale med familie og venner om det
vanskelige. Det er heller ikke sikkert, man har lyst til at tale med
personalet på hospitalet eller sygehuspræsten.
Humanistisk Samfund tilbyder eksistentielle samtaler til syge og
pårørende. Tilbuddet er udviklet efter inspiration fra vores engelske
og hollandske søsterorganisationer, hvor humanistisk eksistentiel
omsorg er udbredt på hospitaler, i fængsler og i militæret.
Med samtalerne tilbyder vi et frirum, når man har brug for at tænke
over sin nuværende situation og det, der er vigtigt i ens liv. Vi kommer ikke med et mål om, at samtalen skal føre til en bestemt konklusion. Der er plads til at være stille og der er ikke noget, der skal nås.
Som samtalepartnere har vi et humanistisk udgangspunkt. Det
betyder, at vi tror, der kun er dette ene liv, og at der ikke er højere
magter, der griber ind i det. For os er det vigtige, hvordan man udfolder sit liv som menneske, alene og sammen med andre.

Ved sygdom
kan alle få
brug for at tale
om livets store
spørgsmål,
uanset om
man er religiøs
eller ej.

