- alle skal have et håb!

Beskrivelse af og ønske om socialpædagogisk vicevært ved Den Blå Oase
Mange borgere, som bruger Oasen, har svært ved at strukturere deres hverdag og har derfor brug
for ekstra støtte. Vi møder ofte frustrationer der går på, at det er svært ved at knytte til ved eksisterende tilbud. Sætningen ”kan ikke finde ud af det”, kommer i forskellige afskygninger. Ofte handler
det om opgivenhed, manglende selvværd og manglende tillid til andre mennesker og kommunen,
ligesom rod i hverdagslivet er en forhindring for at deltage i fællesskaber.
På Oasen kommer mange borgere for at få støtte og hjælp til håndværksmæssige opgaver i hjemmet, da en normal §85 Bostøtte efter serviceloven sjældent er håndværksfaglig. Samtidig er en stor
del af de borgere, som bor i de boliger vi udlejer, i gruppen som Servicelovens §104 er tiltænkt,
hvorfor de kommer på Oasen.
Ofte kommer borgerne med forskellige konkrete ønsker om støtte, dette går på alt fra bisidderi over
praktisk hjælp til at hente og montere det nye skab fra en genbrugsbutik. Det som borgeren dog
oftest mest efterspørger, er relationen til en, som ikke har en sagsbehandler funktion eller er den
”utroværdige og konfliktfyldte” ven eller familie.
Med dette tiltag ønsker vi, bedre end vi i dag har mulighed for, at kunne støtte borgerne i deres
rehabiliteringsproces ud fra en recovery orienteret indsats, med fokus på at borgeren skal mestre
mere i eget liv.
Den Socialpædagogiske vicevært skal have 3 hovedfunktioner.
1. At være opsøgende i en normal ”social vicevært” rolle, med fokus på de 18 boliger vi udlejer,
men også andre brugere af Oasen. Her tænkes meget på relations arbejde, med det formål at støtte
den enkeltes rehabiliteringsproces til at fungere i eget hjem, men også i relationer til naboer og
nærmiljø.
Denne indsats skal også have det klare formål at være forebyggende og vejledende omkring misbrug, specielt i forhold til salg heraf. Grundlæggende accepteres misbrug ikke ved boligerne, men vi
ved også at virkeligheden kan være en anden. Formålet skal også være at fremme lejernes brug af
Oasens øvrige tilbud.
Vi tænker også, at denne støtte kan betyde et større nærvær omkring akutboligerne, så kommunens
ansatte her kan aflastes og suppleres.
2. At støtte borgeren i eget hjem med udgangspunkt i de praktiske opgaver. Det har stor betydning
for borgerne, at den socialpædagogiske vicevært kommer til dem i deres hjem. Det er forbundet
med sårbarhed at lukke et andet menneske ind i sit hjem, men det er også her, der virkelig kan
arbejdes med forandring og ændring af vaner.
Den Socialpædagogiske vicevært skal have tid nok så relationen kan være vedholdende, derfor skal
der også arbejdes ud fra en tilgang om, at de praktiske opgaver skal laves i fællesskab. Hverken
borger eller ansat må blive passiv i opgavens udførelse, hverken fysisk eller mentalt.
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Da dette tilbud på mange måder ligner Socialpsykiatriens tilbud om Bostøtte, er det vigtigt at den
Socialpædagogiske vicevært er i tæt samarbejde med den enkelte Bostøtte herom. Tilbuddet til den
enkelte borger kan på denne måde styrkes yderligere ud fra den handlingsplan, som ligger for den
enkelte borger, ligesom bostøtten i nogle tilfælde kan reduceres ved borgeren og bruges andetsteds.
3. At lave praktiske projekter sammen med borgerne udenfor hjemmet, såsom at lave et fælles
projekt for en lille urtehave, lave praktiske opgaver og projekter i og omkring Oasen eller ved at flere
borgere samles om et projekt ved én borger. Den Socialpædagogiske vicevært skal fungere som
tovholder/arbejdsleder, men med fokus på at opbygge relationer fremfor, at projektet er hurtigt og
effektivt udført.
I alle 3 funktioner skal Oasens generelle tilbud indtænkes.
Ligeledes tænkes at den socialpædagogiske vicevært kan være et aktiv omkring vinterherberget.
Økonomien til driften søges ved Socialstyrelsen, men driften i praksis udfordrer værestedets drift.
Der er meget relations arbejde, hvilket er med til at sikre tryghed for den hjemløse og dermed mindsker risikoen for konflikter. Det fremmer også processen for godt samarbejde med hjemmekommunens sagsbehandlere. Ligeledes kan den socialpædagogiske vicevært være med til at sikre driften af
herberget, dersom de frivillige bliver syge eller af anden grund ikke møder op til vagterne.
Ved at rehabilitere borgere på denne lidt alternative måde mener vi, at den støtte den enkelte borger har brug for i de enkelte af kommunens tilbud kan mindskes. Der er f.eks. mindre risiko for
udeblivelse fra møder, at der akut skal søges enkeltydelse, samt minimering af misbrug og kriminalitet, der belaster de samlede udgifter omkring borgeren.
En fuldtidsstilling til dette formål vil koste 524.000 kr/år i lønomkostninger inklusiv pension, forsikring og tillæg for arbejde på tidspunkter ud over ”normal” arbejdstid.
Med denne beskrivelse håber vi at Social og Sundhedsudvalget, som vi, kan se mulighederne for at
støtte disse borgere endnu bedre end det er muligt i dag. Vi indgår gerne i drøftelse om muligheder
for at opnå denne støtte til borgerne og uddyber gerne yderligere.
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