
"Det, fristaden kan tilbyde disse

mennesker, er en mere værdig

måde at være udstødt på"

"Et samfund, der har brug for alle,og hvor alle har mulighed for at
virke efter egen evne og lyst"

"Et enestående socialt eksperiment"

"En overlevelseslomme for
udsatte eksistenser"

Årsberetning 2017
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Herfra og Videres organisation

Medlemmer udpeget af Københavns
Kommune:
Rune Lundgaard
Kjeld Rothenberg, suppleant

Medlemmer valgt af generalforsamlingen:
Lene Lundberg, formand
Mette Prag
Peter Plett
Eva Brøndsted
Jan Arne Thomsen
Bente Morèn
Meera Guldhammer, suppleant

Medlemmer udpeget af den øvrige bestyrelse:
Niels Balling, næstformand
Klaus Goldschmidt Henriksen
Mette Laurberg

Bestyrelse

Medarbejdere

Kontoret
Lisbeth Olsen, daglig leder
Ulla Månsson
Pia Liljenbøl
Kim Birkkjær Lund

Projekter og aktiviteter
Debora ”Tippu” Lynge,
grønlænderindsatssen
Finn Jørgensen, koordinator
ungeindsatsen
Linda Kiel, projekt Igen-Igen & Bøjlen
Hans Jørgen Grundtvig, projekt Igen-Igen
Jeanette Andersen, hjemmehjælp
Dan Holmberg, social-vicevært
Jane Weltz, pædagogisk konsulent

Frivillige
Hanne Berdal, støtteperson
Anita Wenkens, babygruppen
Ernst Jacobsen, støtteperson
Felicya Suszkiewicz, Bøjlen

Forside
Argumenter Tine Bryld
brugte i 1972 i sin
redegørelse om Christiania
til socialminister Eva Gredal.

Eva Gredal udgjorde
sammen med Kulturminister
Niels Mathiasen og
Forsvarsminister Kjeld
Olesen det tværministerielle
triumvirat, der fredede
Christiania fra 1973 til 1976
med status af "Social-
eksperiment".

Kilde: Gitte Løkkegaard. "Tine
Bryld, Et lettere kaotisk ridt"
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2017 i overskrifter

Bøjlen - Bliv bare hængende

Største nyhed i 2017 er Projekt Bøjlen.
I første omgang en månedlig madklub
for enlige fortrinsvis ældre, der er
træt af at spise alene, men planerne er
større.
Læs mere på side 6

Fritidsjob - Et nyt tilbud til unge mellem 15 og 24 år

Vi har fundet et rigtig godt nyt værk-
tøj : Fritidsjobsordningen. Den unge
ansættes fem timer ugentligt i op til fi-
re måneder. Jobbet godkendes af Job-
centeret, der også refunderer lønnen.
Læs mere på side 7

Igen-igen i forandring

Udviklingen i Pusherstreet har gjort
udskiftningen af unge, der hænger ud i
Pusherstreet, så stor, at opbygningen af
de nødvendige relationer ikke er
muligt. Men Igen-igen har en plan.
Læs mere på side 7

Angakok - Velbesøgt generalforsamling.

Generalforsamlingen i Angakok blev et
tilløbsstykke. En ny bestyrelse blev
valgt. Året bød i øvrigt på fisketur,
bowling, nyt sanganlæg, cykelvogn,
vaskemaskine og poolbord.
Læs mere på side 8

Råd og vejledning

Råd & vejledning er et kerneområde
for Herfra og Videre. En af opgaverne
er at hjælpe borgere, der er faldet ud,
tilbage i systemet, men dokumenta-
tionskravene spærer vejen for mange.
Læs mere på side 5
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Slut med selvvalgt hjemmehjælp

Livet som selvvalgt hjemmehjælper
blev for broget for Herfra og Videres
hjemmehjælper. Hun sagde samtlige
borgere op - undtagen én.
Læs mere på side 9

2017 i overskrifter

Psykisk sygdom - mellem afmagt og handling

Psykisk sygdom har mange ansigter.
De meget synlige udadreagerende, der
kræver "her og nu" tager ofte fokus,
men gruppen af borgere med behov for
hjælp er langt større.
Læs mere på side 1 0

Ros for samskabelse

Socialtilsynet var på besøg i 2017 for at
vurdere Herfra og Videres arbejde.
Vi er lidt stolte. Du kan læse hvorfor i
Socialtilsynets konklusion.

Læs mere på side 1 1

Børneinstitutioner giver anledning til bekymring

Der synes at mangle en fælles
ledelse/styring af Christianias
børneinstitutioner

Læs mere på side 1 2

Tal og samarbejdspartnere

Hvad koster Herfra og Videre?
Hvor kommer pengene fra?
Og hvad bliver de brugt til?
Læs mere på side 1 3
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Råd og vejledning

Vejledningsdelen af Herfra og Videres arbejde er for mange borgere indgangen

til kontakt med os. Det kan dreje sig om et enkeltstående behov som hjælp til

en konkret ansøgning om boligstøtte, varmehjælp eller andet, men ofte bliver

henvendelserne til længerevarende forløb.

Stramningerne i forhold til rådighedsforplig-

tigelser og en generel udvikling i samfundet,

hvor svage borgere, der ikke er i stand til at

forsørge sig selv, ses som dovne eller asocia-

le, har gjort det svært for de aller svageste.

De der ikke kan leve op til samfundets krav

for at oppebære kontanthjælp. En del af dem

burde være tilkendt førtidspension, men til

trods for deres manglende evne til at hono-

rere kravene, slipper de ikke for sanktioner,

der i sidste ende yderligere forværrer deres

situation.

En anden gruppe af vores brugere har gen-

nem mange år valgt at stå uden for ”systemet”. De har forsørget sig selv på et

eksistensminimum ved forskellige småjobs, der tilsammen har kunnet udgøre

deres forsørgelsesgrundlag. Denne livsform går tilbage til starten af Christia-

nia, hvor man ”meldte sig ud” af det omkringliggende samfund. Med normalise-

ringen af Christiania er disse beboere ufrivilligt blevet tvunget til at melde ind i

samfundet igen. Tvangen skyldes blandt andet, at udgifterne ved at leve på

Christiania i form af brugsleje (husleje) for mange er steget flere hundrede pro-

cent og samtidig er muligheden for at skylde brugsleje i perioder, hvor indtæg-

terne svigter, stærkt reduceret.

Desværre oplever en del af disse borgere en afvisning fra samfundet i deres
forsøg på at vende tilbage. Når de henvender sig til jobcenteret for at melde sig
ledige og søge kontanthjælp, bliver deres ansøgninger afvist. En af de anvendte
begrundelser er, at der ikke er sket en ændring af deres forhold, og når de
hidtil har været istand til at forsørge sig selv, må de forsat være i stand til det-
te. Andre afgørelser begrundes i, at dokumentationskravet ikke er opfyldt. De
kan eksempelvis være en borger, der ikke kan fremlægge konto-udtog fra bank,
fordi der ikke har været nogle bevægelser på borgerens konto, hvorfor banken
ikke kan lave en udskrift af de ikke eksisterende bevægelser. Disse rigide doku-
mentationskrav er en næsten uovervindelig forhindring for de ofte sårbare bor-
gere, der oprindeligt valgte ”systemet” fra, i afmagt over ikke at kunne leve op
til kravene.

Sanktioner rammer de svageste kontanthjælpsmodtagere

Kun 26 procent af kommunernes afgørel-
ser er i overensstemmelse med lovgiv-
ning og praksis. 53 procent af sagerne
ville blive ændret, hvis de var forelagt
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
som klagesager.
Kilde: Ankestyrelsens praksisundersø-
gelse 201 6.
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Bøjlen - Bliv bare hængende

Når vennerne falder fra

Det voksende antal ældre på
Christiania har fået os til at
tage et nyt initiativ. Risikoen for
ensomhed stiger, når man ikke
længere kan gå på arbejde eller
fylde tiden med samme aktivite-
ter, som da man var yngre. Og
når mange af vennerne falder
fra - ja, så kan der måske være
behov for et nyt sted og en ny
måde at mødes på.

Bøjlen er tænkt som en spise-
klub med andre sociale arran-
gementer og udflugter.
Udgangspunktet er en månedlig
spisning med en beskeden
egenbetaling på 20 kr.

Bøjlen startede op i september,
hvor vi inviterede potentiele
brugere og frivillige til revy i
Græsted. Ugen efter åbnede
Bøjlen i barakken med den før-
ste fællesspisning. Bøjlen har
tilsyneladende ramt et behov.
Til december-spisningen var
fremmødet så stort, at der måt-
te skaffes ekstra stole.

Det er desvære foreløbigt kun
Københavns kommune, der har
villet støtte. I 2018 giver de
5.000 kr. i såkaldte §18 midler
(til frivilligt arbejde), hvilket gi-
ver Bøjlen et samlet budget på
15.000 kr. i 2018. Det beskedne
budget afspejler ikke Herfra og
Videres prioritering af Bøjlen.
Vi har mange ideer og forhåb-
ninger til udviklingen, men det
er først muligt at afsætte midler
til Bøjlen i Herfra og Videres
2019 budget.

Bøjlen til revy på Græsted Kro
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Projekt Igen-igen er Herfra og Videres kriminalpræventive initiativ for
kriminalitetstruede unge. Projektet opstod ud fra et ønske om at mindske
antallet af unge, der bliver fanget ind i kriminalitet via jobs som fidibusser
(stikirenddrenge) for hashpushere eller som arbejdskraft i jointfabrikker. Vi tror
på, at udfordringer og oplevelser kan øge motivationen til et liv uden
kriminalitet. Og vi troede på, at vi kunne skabe den nødvendige relation.

Arbejdet i Igen-igen afhænger af mulighederne for at skabe relationer til de
kriminalitetstruede unge, og her er projektet blevet udfordret, af de ændringer
politiets indsats mod Pusherstreet har medført. Vi har oplevet en større og
hurtigere udskiftning af unge i miljøet, hvorfor vi i 2017 har fokuseret mere på
”én til én relation” til den unge frem for gruppe perspektivet. Hermed bliver
indsatsen i højere grad rettet mod lokale unge fra Christiania og Christianshavn,
hvor relationsarbejdet reelt er muligt.

Den mest synlige del af Igen-igen er den årlige ”Ungedag”, som vi afholder i
maj , hvor de unge kan møde repræsentanter fra forskellige fag, aktiviteter og
uddannelser. I 2017 kunne de unge
blandt meget andet prøve at producere
tv, lodde inddækninger eller klatre i
træer med en professionel
træbeskærer. I 2018 planlægger vi at
udvide Ungedagen til også at omfatte
de lokale sportsklubber.

Igen-igen samarbejder med Vilde Liv.
En gang ugentligt uddeler de i
fællesskab sandwiches til unge, der
hænger ud på Christiania.

Igen-igen er finansieret af en treårig
bevilling fra Københavns Kommune,
hvor 2018 er sidste år med tilskud.
Behovet for at hjælpe unge, der er på
vej ind i en kriminel løbebane, er forsat
stort. Derfor vil vi i 2018 evaluere på
erfaringerne og gentænke indsatsen
udfra evaluerings resultater.

Er du mellem 15 og 24 år?

Kunne du tænke dig at arbejde 5 timer
om ugen for HoV?

Så er det faktisk mul igt. I september
ansatte vi vores første unge fritidsjob-
ber. Og både han og vi er glade for for-
løbet. Ansættelserne er begrænset ti l
fire måneders varighed.

Det er Fritidsjobindsatsen under Job-
center København-Ungecenteret, som
står bag ordningen.

Vi tror på, at ordningen kan bl ive ti l stor
glæde for de unge, der får job og de af
vores projekter, der får gavn af de un-
ges indsats.

Fritidsjob

Igen-igen fokuserer

Det handler om relationer
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Angakok

Angakok er en alkoholfri klub for og af
grønlændere på Christiania. Klubben
opstod i 2004 ud af et cafe projekt Herfra
og Videre etablerede i Stjerneskibet i
2002. Klubben har godt 50 medlemmer,
der betaler 100 kr. om måneden i
kontingent.

Københavns kommune gav i 2016 en
treårig bevilling til Herfra og Videre til
støtte af Angakok på 131 .000 kroner
årligt. I 2017 har bevillingen gjort det
muligt for Herfra og Videre at bidrage til
en række aktiviteter i Angakok:

•Fællesspisninger ved de månedlige
brugermøder

•Fisketur i foråret
•Bowlingtur i efteråret
• Julefest
Samt bidrage til anskaffelse af:
•Cykelvogn
•Poolbord
•Vaskemaskine
•Sanganlæg, bas- og guitarforstærkere.

I andet halvår 2017 ansatte vi Otto 10
timer ugentligt, dels til aflastning af
Tippu, vores grønlandsmedarbejder, og
dels til at forestå nogle øvesessions for
medlemmerne på det nye sanganlæg.

Grønlandsk forening og klub i Stjerneskibet
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Hjemmehjælp under pres

Jeanette droppede jobbet som selvvalgt hjemmehjælper

Jeanette er uddannet sosu-hjælper og ansat 20 timer ugentligt på Herfra og
Videre. Herfra og Videre har brug for at kunne yde akuthjælp til borgere, indtil
de kan blive visiteret til den nødvendige hjælp, samt til opgaver som den
kommunale hjemmepleje ikke må eller kan påtage sig.

Når borgerne er blevet visiteret til hjælp, har mange valgt forsat at benytte
Jeanette, men nu som selvvalgt hjemmehjælp. Hensigten er, at Herfra og
Videres tilbud skal supplere kommunens tilbud og ikke træde i stedet for. Det
har været en god ordning for borgerne, kommunen og for Herfra og Videre -
Men ikke for Jeanette.

Selvvalgte hjemmehjælpere bliver ikke honoreret for uddannelse eller
ancienitet, og manglende arbejdsredskaber hos borgerne er den selvvalgte
hjemmehjælpers eget problem. Alt dette har Jeanette levet med. Det, der fik
hende til at stoppe, var et uendeligt lønkaos i koncernservice i Københavns
kommune. Fra kontoret har vi forsøgt at hjælpe. Fagforeningen har også forsøgt
at få hoved og hale i Jeanettes uendelig mange lønsedler (hver borger = et
ansættelsesforhold = en lønseddel). Alt sammen uden held og til sidst valgte
Jeanette at sige op hos alle borgere - undtagen en.

En enkelt dement borger kunne Jeanette ikke give slip på, og med kun et enkelt
ansættelsesforhold var forventningen, at koncernservice ville kunne magte
opgaven. Det har dog vist sig ikke at holde stik. Problemerne med dobbelt løn,
ingen løn og tilbagebetalingskrav forsætter. Nu er det blot mere overskueligt at
redde ud.

Jeanettes opsigelser betød, at hendes borgere overgik til den kommunale
hjemmepleje. Vi har dog efterfølgende måtte trække en enkelt borger ud af den
kommunale hjemmepleje igen og give ham hjælp af de 20 timer, Jeanette er
ansat på Herfra og Videre. Det viste sig, at den kommunale hjemmepleje ikke
var i stand til at løse opgaverne hos denne borger uden, at Jeanette var med
dem, hvorfor det var nemmere for Jeanette at udføre arbejdet selv.

De utilfredsstillende
arbejdsvilkår som
selvvalgt hjemmehjælp
sætter vores supplerende
hjemmehjælp under pres.
En del af vores borgere
har problemer i forhold
til regelsættet i den
kommunale hjemmepleje,
så mængden af opgaver
Jeanette skal løse vokser,
uden at vi har mulighed
for at afsætte flere
resurcer.

Jeanette rykker ud med cykelvogn, hund og udstyr
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Mellem afmagt og handling

Psykisk syge - en udfordring for og på Christiania

Tidligere års frustrationer over vilkårene for de psykisk syge og arbejdet med
dem forsatte i 2017. Frustrationerne har også kunnet læses i Herfra og Videres
årsberetninger, hvor vi plejer at opgøre antallet af tvangsindlæggelser, som
dokumentation for omfanget.

For ikke at blive overvældet af afmagt, besluttede vi i 2017, at gøre psykisk syge
til et tema i 2018. Ønsket er at samle alle interessenter og i fællesskab forsøge
at finde bedre løsninger og nye samarbejdsformer, samt arbejde for en større
forståelse i lokalsamfundet for både de syge og psykiatriens fagpersoner.

De psykisk syge er en fællesbetegnelse for en meget bred gruppe borgere med
meget forskelligartede problematikker. Vi har valgt at beskrive dem i tre
kategorier:

•De meget synlige (stærkt
psykotiske, udadreagerende)
•De usynlige (ofte stærkt
psykotiske, introverte)
•De sårbare (måske i
behandling - måske ikke)

Vores første initiativ bliver om
indsatsen for "De meget
synlige". Her er der brug for
bedre kommunikation og
koordinering. Denne gruppe er
ofte til fare for sig selv eller
andre og tvang kan være sidste
udvej . Tvang kræver en
koordineret indsats med
deltagelse af læge og politi.
Problemet her er, at inden
klokken 16 er det egen læge,
der skal tage stilling til tvang.
Det kræver, at de syge har en
egen læge, og at vi ved, hvem
det er. Efter klokken 16 kan den
psykiatriske udrykningstjeneste
vurdere behovet for tvang, men
da bliver det svært for politiet,
for de kræver en del mandskab
for at gå ind på Christiania.

Vi planlægger at holde det
første møde i maj og følge op
med et møde i september, hvor
vi vil arbejde med tidlig indsats
og forebyggelse af tvang.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet:

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsyn på Christianias beboerrådgiv-
ning; Herfra og Videre (HoV) d. 8.august 201 7.

Socialtilsynets vurderinger og bedømmelser tager udgangspunkt i socialtilsy-
nets kvalitetsmodel, tilpasset København Kommunes ønsker. Socialtilsyn Hoved-
staden har i forbindelse med tilsynsbesøget gennemført samtaler med tilbuddets
ledelse, den samledes medarbejdergruppe, to sagsbehandlere fra Københavns
kommunes Christinateam, to medarbejdere fra samarbejdspartnerne Christiani-
as Sundhedshus samt talt med 5 repræsentanter fra brugergruppen. Socialtilsy-
net har haft mulighed for at observerer samspillet mellem tilbuddets brugere og
medarbejderne på en rundtur på Christiania. Derudover har vi modtaget doku-
mentation og andet skriftligt materiale, der ligeledes indgår i Socialtilsynets be-
dømmelser og vurderinger af tilbuddets kvalitet.

Tilbuddet er som nævnt en beboerrådgivning og målgruppen er derfor alle bor-
gere - familier, voksne, ældre og unge, der bor eller opholder sig på Christiania.
Tilbuddet har dog et særligt fokus på de udsatte borgere der bor eller opholder
sig på Christiania. Målgruppen er generelt kendetegnet ved, at have ringe tillid
til det mere traditionelle sociale hjælpesystem og tilbuddet fungerer i høj grad
som bindeled til andre både offentlige og private tilbud.

På tilsynsbesøget var det muligt at besigtige HoV`s fysiske rammer både i selve
beboerrådgivningen og i de forskellige projekter, der er knyttet til tilbuddet.
Under rundtur på Christiania havde vi ligeledes mulighed for, at tale med både
brugere, samarbejdspartnere og andre af tilbuddets netværk ligesom vi kunne
observere samspillet mellem medarbejdere og brugere af tilbuddet samt mellem
medarbejdere og andre beboere på Christiania, der henvender sig til tilbuddet
ved bekymring for fx en nabo. Det er på bl.a. den baggrund socialtilsynets vur-
dering, at medarbejdere og ledelse i HoV er både kendte og anerkendte på
Christiania for deres opsøgende, støttende, rådgivende og brobyggende arbejde.

Det vurderes, at der er et klart formål med tilbuddet og at tilbuddets
værdier, metoder samt medarbejdernes indgående kendskab til bruger-
gruppen i høj grad medvirker til at sikre den enkeltes borgers trivsel og
udvikling.

Der arbejdes med et konstruktivt og positivt blik for brobygning til rele-
vante offentlige og private tilbud, for på den måde at sikre, at borgerne
får den nødvendige helhedsorienterede støtte. Tilbuddet har mange tæt-
te samarbejdspartnere samt et stort og ressourcestærkt netværk både
internt på Christiania og i det omgivende samfund.

Særligt i tilbuddets forskellige projekter arbejdes der med samska-
belsesprocesser, hvor de relevante aktører, der udover medarbejdere og
borgerne selv fx kan være naboer, Københavns kommunens gadeplans-
medarbejdere, sundhedsplejersker, psykiatrien, politiet, mv., i samar-
bejde finder frem til kernen i problemet og dernæst i fællesskab forsøger
at finde en løsning.

Ros for samskabelse

Uddrag fra Socialtilsynets rapport om Herfra og Videre 2017
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Børn og deres familier

Borgercenter Børn og Unge

Samarbejdet med Borgercenter Børn og Unge er forbedret i 2017, hvor vi i
fællesskab kunne glæde os over at komme i mål med et af de aftalte forløb
omkring en ung.

Der er stadig nogen udskiftning i personalet i Borgercenteret, men vi er
fortrøstningfulde og håber på, at fremtiden vil bringe større stabilitet og dermed
også mulighed for tættere relation mellem sagsbehandlere og de børn og unge,
hvis liv i nogen grad ligger i Borgercenterets hænder.

Rosiner og svesker

Familier og institutioner

Babygruppen (Rosinerne) er fuldstændig
selvkørende. Sundhedplejerskerne og Anita gør et
fantastisk arbejde. Onsdag efter onsdag er der
babymassage og lige så fast mødes Sveskerne (de
børn, der er vokset ud af babygruppen) og deres
forældre om mandagen.

Vi havde lovet, at vi i 2017 ville gøre en indsats i
forhold til at få etableret frivilligt arbejde som
eksempelvis en lektiecafe eller andre tiltag,
sundhedsplejerskerne måtte savne. Det har vi ikke
formået at leve op til. Vi har ganske enkelt haft for
travlt. Men vi har ikke glemt løftet.

Familiesager varetages dels af Herfra og Videres kontor og dels via vores
pædagogiske konsulent. Hvorvidt rådgivningen varetages af vore pædagogiske
konsulent eller en af Herfra og Videres personaler, afhænger af den enkeltes
individuelle ønske.

Problematikkerne kan være mangeartede. Familier med misbrug, teenagebørn
med behov for at vende problemer med en anden voksen end deres forældre,
eller forældre med behov for rådgivning om, hvordan man taler med sine børn
om svære ting. Der kan også være behov for myndighedstiltag, hvor vi dels
hjælper forældrene med kontakt og støtter i forløbet, dels hjælper Borgercenter
Børn og Unge med kontakt og vurdering af akutniveau.

Christianias børneinstitutioner har i flere år givet anledning til bekymring.
Institutionerne har svært ved at fastholde personale, og der er svingende
kvalitet i den pædagogiske faglighed. Overordnet set synes der at mangle en
fælles ledelse/styring af børneinstitutionerne, som det pædagogiske personale
kan rådføre sig med, og som også kan fungere som samarbejdsforum for
institutionerne.

Herfra og Videre mener fortsat, at der er behov for at styrke institutionerne
fagligt og organisatorisk.
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Herfra og Videres drift finansieres
af Københavns kommune med en
årlig driftbevilling. Regnskabet er
inddelt i to dele:
1 . Kontorets drift, revision, tilsyn og
andre grundlæggende udgifter, der
tilsammen udgør 71 procent af
drifttilskudet.
2. Sociale aktiviter som
hjemmehjælp, socialvicevært,
supervision til Christianias
børneinstitutioner, rådgivning til
børn og familier, indsatser for særlig socialt udsatte grupper og vores projekter.

Midlerne til sociale aktiviteter suppleres af midler til vores projekter, som vi
opnår ved særskilte ansøgninger. I 2017 modtag vi 335.000 kroner i direkte
tilskud til projekter.

Herfra og Videre i tal

Hvad koster Herfra og Videre? Og hvad bruges pengene til?

Udgifter

Lønninger 1 .365.856
Lokaleomkostninger 111 .357
Transport 46.753
Kurser og supervision 18.524
Administrationsomkostninger 162.605
Sociale aktiviteter & projekter 697.1 12
Udgifter i alt 2.402.207
Overført til 2018 48.522

Indtægter

Overført fra 2016 68.729
Driftbevilling 2.382.000
Indtægter i alt 2.450.729

Driftregnskab

Projektregnskab

Lønninger 814.826
Aktiviteter 155.136
Øvrige omkostninger 62.150
I alt 1 .032.1 12

Igen-igen 432.799
Angakok 248.964
Øvrige 350.349
I alt 1 .032.1 12

Fordelt på aktiviteter
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Herfra og Videre i tal

Sådan bruges løntimerne

Herfra og Videre udbetalte i alt løn for
10.779 timer i 2017, hvilket svarer til
5,6 årsværk.

Lønnen blev udbetalt til 14 personer i
næsten lige så mange forskellige
jobfunktioner.

Der er ligeløn i Herfra og Videre dog
med enkelte afvigelser. Vores
fritidsjobber får løn efter overenskomst
i henhold til Jobcentrets refusions regler.
Den ansatte i Angakok til aflastning af Tippu fik også en individuel fastsat løn og
endelig får vores konsulent i børnesager et honorar per time, der svarer til
ligelønnen plus feriepenge.

Netværk & samarbejdspartnere

Christiania teamet

Christianiateamet er socialforvaltningens repræsentanter på Christiania.
Teamet har base i vores lokaler og består af tre faste medarbejdere, der blandt
andet laver fremskudt sagsbehandling ude hos borgerne og har fast træffetid i
Stjerneskibet.

Christianiateamet og Herfra og Videre har udviklet et tæt samarbejde, hvor vi
supplerer hinanden som henholdsvis myndighedsrepræsentanter og uafhængige
beboerrådgivere. Et samarbejde, der fungerer så godt, at brugerne ofte opfatter
os værende en enhed. Kombinationen af tæt samarbejde og klar arbejdsdeling
har vist sig at være til fordel for såvel borgere, forvaltning og Herfra og Videres
almene sociale arbejde.

Psykiatrisk Gadeplans Team

Teamet, der hører under Psykiatrisk Center Amager, blev oprettet august 2012
som projekt og gjort permanent i 2016. Indsatsen er henvendt til hjemløse med
enten kendt psykisk lidelse eller mistanke om psykisk lidelse. Tilbuddet retter
sig mod alle hjemløse, også udokumenterede immigranter, dem med misbrug og
funktionelt hjemløse.

Vilde Liv

Vilde Liv er Københavns Kommunes socialforvaltnings tilbud til unge mellem 12
og 18 (21 ) år, der færdes på og omkring Christiania. Igen-igen, Herfra og
Videres kriminalpræventive projekt for unge, arbejder sammen med Vilde Liv
blandt andet omkring maduddelingen til unge hver mandag.
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Borgercenter Hjemmepleje

Netværk & samarbejdspartnere

Borgercenter Hjemmepleje varetager hjemmeplejen for borgere under 65 år
samt borgere over 65 år med misbrug. Samarbejdet er godt med såvel
visitationen, hvor vi har en fast kontaktperson og med hjemmehjælperne.

Sociolancen

Sociolancen kom på gaden 1 . december 2015, men er på rekordtid blevet en
vigtig samarbejdspartner. For vores brugere er Sociolancen en klar gevinst.
Afgørende er det, at de på Sociolancen har tid til at tale med borgeren og ikke
bare accepterer en umiddelbar afvisning af hjælp.

Borgercenter Børn og Unge

Samarbejdet med Borgercenter Børn og Unge har de seneste to år været
udfordret af skift i personale og organisering i Borgercentret. Arbejdet med de
unges sagsbehandlere, støttepersoner med flere udvikles forsat.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

I 2017 fik Herfra og Videre for første gang et egentligt samarbejde med
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det er Fritidsjobsindsatsen i
Skjelbækgade, der er blevet vores første formelle samarbejdspartner i
forvaltningen.

Vi arbejder forsat på at styrke samarbejdet med BIF i forhold til de borgere, der
tidligere ville have været førtidspensions berettiget grundet deres manglende
erhversevne, men som nu ryger ind og ud af systemet med sanktioner, grundet
deres manglende evne til at stå til rådighed.

Sundhedsteamet

Sundhedsteamet består af to læger og fire sygeplejersker, der opsøger hjemløse
og tilbyder deres hjælp. HoV kontakter dem, når der er borgere/hjemløse, der
har brug for sygeplejerske og/eller læge. Endvidere samarbejder vi omkring
borgere, der for eksempel har brug for Resolid i forbindelse med afrusning.

Sundhedshuset

Christianias Sundhedshus er vores søsterorganisation. Herfra og Videre og
Sundhedshuset har fælles bestyrelse, og Herfra og Videre forestår
administrationen for Sundhedshuset. Vi samarbejder omkring de udsatte
borgere, der har behov for såvel en sundhedsmæssig- og en social indsats.

Vi benytter også Sundhedshuset mulighed for at tilbyde bad til borgere, der
enten ikke har adgang til bad, eller som ikke forsvarligt kan bade alene.
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Netværk & samarbejdspartnere

Øvrige samarbejdspartnere

Herfra og Videre samarbejder med en lang række institutioner, forvaltninger og
myndigheder, her iblandt:
Christiania Byggekontor: Eksempelvis boligændringer for borgere med
begrænset førlighed.
Christianias Økonomikontor: Samarbejder i forhold til dokumentation for
udgifter og eventuel gæld i forhold til borgere med behov for hjælp i forbindelse
med for eksempel brugslejen (husleje)
Borgercenter Handicap: Hjælpemidler og anden hjælp og støtte.
Politiet: Vi kontakter politiet, ved tvangsindlæggelser og andre situationer, der
kræver politiets tilstedeværelse. Politiet kontakter os omkring forsvundne
personer og ved forkyndelser, hvor vi forsøger at skabe den ønskede kontakt.
Udbetaling Danmark: Boligstøttesager, pension, barsel, varmehjælp,
begravelseshjælp og alt det andet, der administreres af Udbetaling Danmark.
Distriktspsykiatrien og det opsøgende psykoseteam: Vi kontakter dem, når
en borger har brug for hjælp
Væresteder: Vi samarbejder med alle værestederne i København og sikrer, at vi
er i løbende dialog.

Nøgleord for
Herfra og Videres

møde med borgerne:

Tillid

Tilgængelighed

Fleksibilitet

Rummelighed




