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Forside
Største nyskabelse i 2018
var åbningen af et safespace
for psykisk syge i vores
lokaler "Bøjlen" i Barakken.

Projektet blev til efter
afholdelse af en psykiatri
temadag i foråret og vi
driver det i samarbejde med
Region Hovedstadens
Gadeplans Team.

Flyer: Klavs Serup Rasmussen.

Anita Wenkens, babygruppen
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Ernst Jacobsen, støtteperson
Felicya Suszkiewicz, Bøjlen-ældre
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psykisk syge.
Peter Fritzen, webdesign
Kamilla Krøier, fotograf
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Omkalfatring af Herfra & Videre

Psykisk syge
I 2017 besluttede vi, på baggrund af
mange års frustrationer, at gøre psy-
kiatrien til tema i 2018. Vi lagde ud
med en tema-formiddag om psykisk
syge på Christiania, hvor det blev
klart, at vi selv blev nødt til at tage te-
ten, hvis der skal skabes forandringer
på området.
Behovet for at skabe trygge rammer til
denne udsatte gruppe af borgere gjor-
de, at vi besluttede at åbne et safes-
pace på Christiania.

Christianias børneinstitutioner
Vi har i flere år været bekymret over
institutionernes problemer med at re-
kruttere og fastholde medarbejdere
med den fornødne faglige baggrund.
I 2018 fik vi samarbejde med institu-
tionerne og Christianias selvforvalt-
ning etableret et Institutionsråd, så
der nu er et forum, hvor problemerne
kan diskuteres, og hvor man i fælles-
skab kan arbejde på at finde løsninger.

Igen-igen
Den kriminalpræventive indsat i vores
projekt Igen-igen skulle også nytæn-
kes og revideres i 2018.
Efter en grundig evaluering af indsat-
sen er Igen-igen klar til en mere mål-
rettet indsats for kriminalitetstruede
børn og unge

Vores egen organisering
Vores mange forskelligartede opgaver
gjorde, at vi sjældent nåede ordentlig i
bund med et emne på vores ugentlige
personalemøde. Vi har derfor ændret
møderne, så vi starter med en halv ti-
me til det akutte og derefter har et
indsatsområde som tema for resten af
mødet. En ændring, der højner kvali-
teten af møderne og forhåbentlig også
kvaliteten i vores arbejde for borger-
ne.
Og så har vi genindført ekstern super-
vision efter mange år uden.
Både tiden og pengene til supervisio-
nen er givet godt ud.

Temadag om psykisk syge...... . . . . . . . . Side 4
Safespace i Bøjlen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5
Igen-igen målretter indsatsen...... . Side 6
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Nyt tilbud til pigerne...... . . . . . . . . . . . . . . . Side 10
Spiseklub for enlige i Bøjlen...... . . . Side 11
Syge & plejekrævende...... . . . . . . . . . . . . . Side 11
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Temadag om psykisk syge

Den 31 . maj afholdt vi et tværsektorielt
møde med blandt andre sociale
indsatser, lokalpsykiatrien og politi. Vi
havde indkaldt til mødet, for at drøfte
de udfordringer vi oplever ved, at
stadig flere mennesker med alvorlige
psykiske lidelser befinder sig på
Christiania, hvor de går alene rundt,
imens deres tilstand forværres samtidig
med, at de risikerer at blive involveret i
konflikter med beboerne på Christiania.

Klavs Serup Rasmussen, Det Sociale
Netværk, holdt et engageret og
inspirerende oplæg om at være psykisk
syg og om behovet for at gå nye veje i
arbejdet med psykisk syge.

"Løsningen er nødvendige og akutte tilbud.
Et Peer-hus med frivillige, der samarbejder
med det psykiatriske system, hvor der kan
skabes rum og plads til at snakke og skabes
tillid til personer, der er psykisk syge.
Husk at ingen kun er psykisk syg. En
psykisk syg kan også grine og agerer
rationelt som vi.
Intet er kun sort og hvidt!"
Klavs Serup Rasmussen

Herefter gav Marianne Melau og Julie
Nordgaard, Psykiatrisk Center
København, en grundig og
veltilrettelagt gennemgang af de
kliniske begreber, symptomer på
psykose og psykiatriloven.

"Vi er alle forpligtiget af ånden i
Psykiatrilovens § 6. De nærmeste skal
hjælpe den psykisk syge. Det er en pligt for
både borgere, beboere, virksomheder,
myndigheder og politi."
Marianne Melau & Julie Nordgaard

Julie Nordgaard & Marianne Melau

Klavs Serup Rasmussen

Gruppearbejde

Foto: Kamilla Krøier
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Safespace i Bøjlen

Vores temadag om psykisk syge på
Christiania gav flere bud på nødven-
dige tiltag. Helt centralt var dog be-
hovet for et safespace for disse
udsatte borgere.

I samarbejde med blandt andre
Klavs Serup Rasmussen og Region
hovedstadens Gadeplansteam gik vi i
gang med opgaven og 13 november
kunne vi for første gang byde inden
for i Bøjlen.

I vores ansøgninger om støtte til
projektet har vi beskrevet det på
følgende måde:

Projektets formål
Herfra og Videre skal skabe en tryg
og rolig base for psykisk syge på
Christiania, hvor vi og vores samar-
bejdspartnere (og på sigt frivillige)
kan opbygge en relation og gensidigt
kendskab til den enkelte syge.
Det er vores forventning, at et sådan
rum vil kunne forbedre forholdende
for de syge, medvirke til at forbygge
forværring og dermed tvang og på
sigt hjælpe de syge til at opnå den
rette hjælp.
Erfaringerne for den hidtidige ind-
sats – eller måske snarere mangel på
indsats – er, at den syge fjernes
kortvarigt med tvang for så at vende
tilbage uden at have fået det bedre.

Projektets målgruppe
Mennesker med psykiske udfordrin-
ger, der opholder sig på Christiania.
Værestedet skal kunne rumme såvel
de egentlige psykotiske, som de
borgere med mindre synlige psyki-
ske udfordringer.
Der opholder sig sædvanligvis 20-30
personer på Christiania, der tilhører
den førstnævnte målgruppe, hertil

kommer et mørketal på gruppen af bor-
gere med mindre synlige psykiatriske
udfordringer. Omkring halvdelen af den
åbenlyse målgruppe er faste brugere af
Christiania, mens den anden halvdel er
besøgende, der i kortere eller længere
tid opholder sig her.

Projektets borgermål
For mennesker i krise / psykisk syge:
At give tryghed og ro og dermed mulig-
hed for en pause fra en hverdag præget
af angst,vrede og stress.
- At forhindre misbrug af hash
- At etablere en relation og dermed kun-
ne koble eksisterende indsatser fra
Sundhedshus, psykiatrisk gadeplans
team m.fl til den enkelte.

For lokalsamfundet:
- At skabe et safe space for en udsat
gruppe og dermed bidrage til en foran-
dring i lokalsamfundets syn på psykisk
syge fra at se dem som mennesker, der
er et problem, der skal ordnes (fjernes),
til at være mennesker, vi ikke blot kan
rumme, men som måske også kan inspi-
rere og berige os.
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Igen-igen målretter indsatsen
Igen-igen har i 2016 og 2017 arbejdet
på at nå en bred målgruppe af unge
omkring Pusherstreet. Et af arbejds-
redskaberne til at skabe kontakt til
denne brede gruppe af unge har været
en ugentlig sandwich eller suppe udde-
ling i samarbejde med Vilde Liv.

Mængden af unge, der søger til Pus-
herstreet og den meget store udskift-
ning i de unge, der kortvarigt udfører
småjobs for pusherne, har gjort, at vi
vurderer, at denne brede tilgang til det
kriminalpræventive arbejde, set i lyset
af vores arbejdsmæssige og økonomiske
ressourcer, ikke er realistisk.

I 2018 har vi derfor valgt at fokusere på
en mindre gruppe kriminalitetstruede
unge med baggrund i lokalområdet
Christiania og Christianshavn. Det er
unge, vi i forvejen har relationer til,
hvilket betyder en kortere vej til en di-
rekte indsats i forhold til den enkelte
unge.

Med vores nye indsats ønsker vi en tid-
ligere og mere målrettet indsats for de
børn og unge i alderen 12 til 18 år med
tilknytning til Christiania, som vi på
baggrund af vores kendskab til de unge
vurderer, er i risikogruppen for at blive
tiltrukket af Pusherstreet. Gruppen om-
fatter i øjeblikket cirka 12 til 15 unge.

Projektets mål
At styrke de unges sociale, emotionelle
og kognitive kompetencer for at fore-
bygge at de unge bliver assimileret i
kriminelle miljøer.
Øge den enkelte unges selvtillid og
selvværd gennem succesoplevelser.

Metoder
Én til én relation.
Vi ønsker med ”én til én relationen” at

skabe en menneskelig kontakt, hvor
den unge er subjekt i kontakten. Ved
at arbejde sammen med den unge om
at løse specifikke opgaver er målet at
give den unge succesoplevelser, der
kan bidrage til at styrke den unges
selvtillid og selvværd.

Adventure Club.
Superviserede fritidsaktiviteter, der
ved at tilbyde de unge deltagelse i
prosociale aktiviteter efter skole re-
ducerer den tid, de bruger på anti-so-
cialt samvær med jævnaldrende.
Aktiviteterne skal være af en karak-
ter, så ingen får nederlag ved ikke at
turde eller kunne deltage. Eksempel-
vis skal en udflugt med svømning og
snorkling også være med fællesgrill,
så det er ok at være med, selvom man
måske ikke er klar til at snorkle.

Udtynding.
Vi ønsker at tilknytte en mindre grup-
pe velfungerende ikke kriminalitet-
struede unge til aktiviteterne i
Adventure Club ud fra udtyndings-
princippet. Dette princip stammer fra
en dansk undersøgelse inden for det
danske militær i 1970 og kendes
blandt andet fra den såkaldte Skejby-
model. Undersøgelsen konkluderede,
at positiv normpåvirkning er mest ef-
fektiv, hvis den forgår blandt jævnal-
drende kammerater, og at
personmiljøet er bedst, når belastede
persongrupper udtyndes med ikke-
belastede personer.

Fritidsjob.
I 2017 benyttede vi os for første gang
af Fritidsjobsindsatsen, hvilket var en
succes. Beskæftigelse er en velkendt
beskyttelsesfaktor mod kriminelle
handlinger, som vi ønsker at bruge i
videst mulig omfang.
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Vi havde i år valgt at invitere Vilde
Liv til at være medarrangør på Un-
gedagen og for første gang havde vi
også deltagelse af en fagforening.
3F's afdeling for Bygge-, Jord- og
Miljøarbejdere mødte op med tre
tagdækkere og en enkelt struktør.

3F folkenes deltagelse betød, at to
unge kunne gå hjem fra Ungedagen
med en aftale om at gå i lære som
henholdsvis tagdækker og brolæg-
ger.

Ungedagen 2018

Igen igen og Vilde Liv vil gerne takke alle der deltog
i vores unge dag Fredag d. 25 Maj på Amfi Teateret.
Tak til
Bursøe blik / Paco
Ayo for træ klatring.
Afuk for dejlig mad. Ide og design og visuel linie.
Noa for at komme og sætte fliser op.
3F Tagdækker Lars, Rune og Fido. Struktør Thomas.
Mikkel for at låne anlæg.
Mazim for at spille musik /DJ.
Baglandet for at spytte nogle rim.
Snork for den fine plakat.
Byggekontor for el og tavle.
Kamilla Krøier Fotografpå dagen.
Telt gruppe for altid at rejse i flok.
Tak til alle fra
Hans Jørgen, Popsi, Henrik, Johnni og Trine
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Angakok, grønlænderarbejdet

Angakok er central i vores indsats for
grønlandske socialt udsatte beboere og
brugere på Christiania. Det er en alko-
holfri klub,der opstod i 2004 ud af et
cafe projekt Herfra og Videre etablere-
de i Stjerneskibet i 2002. Fra starten af
projektet har vores grønlændermedar-
bejder Debora "Tippu" Lynge været den
bærende kraft i vores indsats.

Desværre har Tippu de seneste år
kæmpet med sygdom og i 2018 vur-
derede Københavns kommunes Rehabi-
literingsteam, at Tippu var førtidspen-
sionsberettiget og gav hende valget
mellem fleksjob og førtidspension. Tip-
pus store engagement gjorde, at hun
valgte fleksjobbet, men desværre har
de helbredsmæssige udfordringer vist
sig for store, hvorfor Tippu ved udgan-
gen af 2018 har måtte opgive at for-
sætte i fleksjobbet.

Tippus stop som medarbejder er et
kæmpe tab. Ikke kun kommer vi til at
savne Tippu som den fantastiske kolle-
ga, hun har været, men at finde en ny
medarbejder, der kan navigere i det
helt særlige felt, som Stjerneskibet ud-
gør, og som med ordentlighed og kær-
lighed kan sige både til og fra, bliver en
kæmpe udfordring.

Og udfordringen bliver ikke kun at fin-
de og uddanne en ny grønlandsk med-
arbejder, men også at finde økonomien
til det. Vi har ganske enkelt ikke midler
i 2019 til at ansætte en ny medarbejder.

Vi siger tak til Tippu for hendes store
indsats, og ser frem til mange gode
stunder med hende som nabo og ven i
hendes velfortjente otium.

Tippu til temadag om psykisk syge.
Foto: Kamilla Krøier.

Stjerneskibet beliggenhed i Pusher-
street har også i 2018 givet store ud-
fordringer. Vores arbejde med at
stoppe hashhandlernes (mis)brug af
Stjerneskibet er forsat en svær opga-
ve.

2018 viste os også, hvordan en alko-
holiseret grønlandsk kvinde med psy-
kiatriske problematikker både kan
blive gjort til ikon for frihedskampen
og til cheforganisator af vold mod po-
litiet af henholdsvis pushere og or-
densmagt. Et skoleeksempel på,
hvordan samfundets svageste kan bli-
ve ofre i kampen mellem profithunger
og samfundets nultolerance.

Man kunne ønske sig, at samfundet
(lovgivere, politi og domstole) ville
spørge sig selv om det hensigtsmæs-
sige ved at helgenkåre socialt udsatte
menneskers dumheder.
Et mere nuanceret syn på såvel egne
som andres fej ltrin ville være klæde-
ligt.

Hashandlen er forsat en udfordring i
arbejdet med Stjerneskibet.



Årsberetning 201 8

Børn og deres familier

Vagtskifte hos
Sundhedsplejerskerne.
Uanfægtet af, at Christiania for langt
de fleste børn er et trygt og godt
sted at vokse op, så er der også
børn, der vokser op i familier med
problemer som misbrug, vold, krimi-
nalitet eller psykisk sygdom. I så-
danne familier er der aldrig nogle
nemme løsninger. Vores opgave er, i
samarbejde med relevante myndig-
heder, at gøre vores yderste for at
varetage barnet tarv. For at kunne
det, er det vigtigt at have en god
kontakt med familierne fra første
færd.

Babygruppen og samarbejdet med
Sundhedsplejerskerne er en vigtig
del af det relationsarbejde, der er
helt nødvendigt for, at eksempelvis
arbejdet med at bryde social arv, kan
blive et godt og trygt samarbejde
mellem familier, os og myndigheder.

Fordi dette arbejde er så vigtigt, er
det altid med nogen nervøsitet, når
vi må sige farvel til gode velkendte
samarbejdspartnere og velkommen
til deres afløsere. Og i 2018 måtte vi
tage afsked med Lisbeth Dose, der
har udført et fantastisk arbejde, som
den ene af de to faste sundhedsple-
jersker på Christiania.

Lisbeth skal fremover uddanne nye
sundhedsplejersker på Metropol og
børn og forældre tog afsked med
Lisbeth og bød hendes afløser, Han-
ne Due, velkommen ved en reception
i Rosinhuset. Hanne er kommet godt
i gang med arbejdet, og det gode
samarbejde forsætter til glæde og
gavn for familierne

Nederst: Lisbeth Dose og Hanne Due

Foto: Kamilla Krøier
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Christianias børneinstitutioner

Der er både godt og dårligt nyt fra
institutionsfronten i 2018

Den gode nyhed er, at der endelig er
lykkedes at skabe et institutionsråd med
deltagelse af personaler fra
institutionerne, Christianias
selvforvaltning ved Økonomikontoret
samt Herfra og Videre. Det er en
skrøbelig konstruktion, men et skridt på
vejen mod at skabe et forum, der kan
støtte op om institutionerne, bidrage til
faglig udvikling og fungere som
samarbejdsforum for institutionerne.

Christianias flade struktur betyder, at
de enkelte institutioner stort set har
fuldstændig autonomi. Når der går
godt, betyder det, at ildsjæle har kunnet
løfte den enkelte institution til sublim

kvalitet, men når det går dårligt,
efterlader det institutionen (og
dermed børnene) i et morads af
konflikter og manglende faglighed,
som er ingens ansvar og som ingen
har mandat til at forsøge at løse.

Herfra og Videres pædagogiske
konsulent, der tilbyder faglig sparring
og supervision til institutionerne, har
utrætteligt påpeget behovet for at
forbedre rekruttering og fastholdelse
af fagligt kompetent personale.

Det er vores håb, at Institutionsrådet
vil kunne vise sit værd for personaler
og forældre, for den dårlige nyhed er,
at behovet for en styrkelse af
institutionerne forsat er stort.

Nyt tilbud til pigerne
En ny samarbejdspartner har meldt sig
på banen i 2018. Foreningen de stærke
Børn har fået etableret et tilbud til
piger i alderen 10 til 14 år i Rosinhuset
på Christiania.

De stærke børn lagde ud med en fælles
maddag hver torsdag, og det tilbud blev
så populært, at pigerne efterspurgte
flere aktiviteter og åbningsdage.
Det lykkedes for De Stærke Børn at
opnå støtte fra Christianias
Fælleskasse, så de nu kan holde åbent
tre eftermiddage om ugen (fra 16 til
20), heraf en dag med lektiecafe.

Vi er meget glade for samarbejdet med
De stærke Børn. De har skabt et
relevant tilbud til en gruppe piger, som
kun i begrænset omfang har taget
andre tilbud til sig.

"De Stærke Børn er en frivilligbaseret fore-
ning, der tilbyder udsatte børn og unge
anonymt samvær og rådgivning. Vores vi-
sion er at fremme og forbedre socialt ud-
satte børn og unges vilkår i livet.
Vi arbejder for at sikre, at ingen børn bliver
overset og overladt til sig selv i en kaotisk
hverdag. Og for at alle går voksenlivet i
møde uden at føle sig alene i livets mange
kampe. For os er barnet altid udgangs-
punktet. Vi arbejder anerkendende og ind-
dragende med et helhedsorienteret fokus.
Børn og unges livssituation, fortællinger og
behov er unikke og alle forskellige –og vi
gør alt, hvad der står i vores magt for at
imødekomme barnets individuelle behov
bedst muligt.
Vi mener, at alle børn skal have muligheden
for at opdage hvor stærke, ressourcefulde
og uundværlige de er. De skal anerkendes,
inddrages og tages alvorligt. Udsatte børn
og unge skal spire til de gror, så de kan
udvikle sig og lære at anerkende deres eg-
ne styrker og kvaliteter."
Sakset fra destaerkeboern.dk
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Spiseklub for enlige i Bøjlen

Syge og plejekrævende

Vi åbnede vores spiseklub for enlige ældre christianitter i september 2017, og
siden åbningen er søgningen kun gået en vej - opad.

Den fysiske ramme begrænser det mulige antal deltagere til 14-15 enlige,
hvorfor vi har måtte indføre venteliste og meddelt nogle interesserede, at de
falder udenfor den primære målgruppe.

Konceptet er forsat 1 måndelig spisning med en egen betaling på 20 kr. samt et
mindre antal udflugter.

Blandt udflugterne har været en sommertur til Trekroner Fort og senest en tur i
Ikea.

Indsatsen for syge/plejekrævende består af kontorets kontakt til visitation og
kommunale hjemmehjælpere, vores supplerende hjælp til de borgere den
kommunale hjemmehjælp ikke kan håndtere samt vores sociale vicevært, der
hjælper borgerne med boligindretnings tiltag, der gør, at de forsat kan blive
boede i eget hjem.

Samarbejdet med visitation og kommunale hjemmehjælpere fungerer godt.
Gruppen af borgere, der falder udenfor det kommunale tilbud, er på mange
planer udfordrende. Med stor konduite lykkes det vores hjemmehjælp at give
denne gruppe den fornødne hjælp. Det kan handle om borgere, der ikke selv er i
stand til helt grundlæggende rengøring, men som ikke vil have fremmede i
hjemmet eller som bor under forhold, som den kommunale hjemmepleje ikke må
arbejde under. En vigtig del af indsatsen er den faste kontakt, så borgeren får
hjælp til lægebesøg eller indlæggelse ved sygdom.

Indsatsen vedrørende boligindretning sker i samarbejde med Christianias
selvforvaltning, der har afsat midler i en pulje kaldet "Bo Bedre", der kan
finansiere nødvendige boligændringer.

Foto stjålet fra Lange Finn på Facebook
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Råd & vejledning

Vores rådgivning er forsat omfattende. Såvel beboere som brugere benytter sig
flittigt af vores tilbud, og opgaverne er mange artede.

Socialt udsatte familier med behov for støtte. Konfliktfyldte relationer, hvor der
skal mægles og trænes i tale sammen. Unge, der har brug for at hjælp til at
komme videre i livet. Misbrugere der skal have hjælp til at komme i behandling.
Mennesker uden arbejdsevne i uendelige resurceforløb og så alle dem, der ikke
kan finde vej i den digitaliserede Nem-verden, for at nævne nogle eksempler.

Normaliseringen af Christiania presser mange beboere såvel som brugere.
Stigende boligudgifter og krav om, at man ikke blot skal betale husleje - og det
til tiden, men også have et funktionsniveau, så Christiania kan leve op til
samfundets krav, presser mange.

For at kunne løfte disse mange forskelligartede opgaver er vores store netværk
af samarbejdspartnere helt afgørende. Derfor er det også glædeligt, at der
forsat kommer nye samarbejdspartnere, i 2018 blandt andre De Stærke Børn,
Enheden For Kriminalpræventive Indsatser og Det Sociale Netværk, og at
samarbejdet med "gamle" samarbejdspartnere udvides og forbedres, som
eksempelvis vores psykiatri-projekt med GadeplansTeamet.

Samarbejde, samarbejde og samarbejde

Jubilæum og Fest
Det første 25 års jubilæum i personalegruppen

Herfra og Videres skønne leder, Lisbeth, kunne i 2018 fejre 25 års jubilæum.
Stjerneskibet og Angakok lagde lokaler til fejringen - Tak for det.

Øverst t.v.
Felicya & Bal-
ling overrækker
Lisbeth et ur,
der ikke kan gå.
Balling kunne i
øvrigt fejre 30
års jubilæum
som besty-
relsesmedlem i
Herfra og Vi-
dere i 201 8.

Foto: Kamilla
Krøier
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Herfra og Videre i tal

Sådan bruges løntimerne

Herfra og Videre udbetalte i alt løn for
10.496 timer i 2018, hvilket svarer til 5,5
årsværk.

Lønnen blev udbetalt til 15 personer, hvor
den med færest timer havde 10 timer og
den med flest havde 1719 timer. Medianen
var 838 timer.
Der er almindligvis ligeløn i Herfra og
Videre. Lønnen var 176 kr. i timen i 2018.
Vores fritidsjobber fik løn efter overenskomst i henhold til Jobcentrets refusions
regler. En kontanhjælpsmodtager ansat i 10 timer fik en individuel fastsat løn og
endelig får vores konsulent i børnesager et honorar per time, der svarer til
ligelønnen plus feriepenge.

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

Herfra og Videres drift finansi-
eres af Københavns kommune
med en årlig driftbevilling.
Driftbevillinge var i 2018 på
2.407.778 kr.

Regnskabet er inddelt i to dele:
1 . Kontorets drift, revision, til-
syn og andre grundlæggende
udgifter, der tilsammen udgør
73 procent af drifttilskudet.

2. Sociale aktiviter som hjemmehjælp, socialvicevært,pædagogisk konsulent,
indsatser for særlig socialt udsatte grupper samt vores projekter.

Midlerne til sociale aktiviteter suppleres af midler til vores projekter, som vi
opnår ved særskilte ansøgninger. I 2018 modtag vi 342.654 kroner i direkte
tilskud til projekter.
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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. Kombinationen af tæt samarbejde og klar arbejdsdeling har
vist sig at være til fordel for såvel borgere, forvaltning og Herfra og Videres al-
mene sociale arbejde.

Psykiatrisk Gadeplans Team

Teamet hører under Psykiatrisk Center Amager. Indsatsen er henvendt til hjem-
løse med enten kendt psykisk lidelse eller mistanke om psykisk lidelse. Tilbud-
det retter sig mod alle hjemløse, også udokumenterede immigranter, dem med
misbrug og funktionelt hjemløse. I 2018 har vi i tæt samarbejde med teamet åb-
net et safespace i Bøjlen tre dage ugentligt. Et samarbejde, vi er meget glade for.

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 Vi-
deres kriminalpræventive projekt for unge, arbejder sammen med Vilde Liv, og i
2018 var Vilde Liv for første gang medarrangør på vores Ungedag.

Borgercenter Hjemmepleje

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 er en vigtig samarbejdspartner. Både vi og vores brugere er meget
glade for Sociolancen. Afgørende er det, at de på Sociolancen har tid til at tale
med borgeren og ikke bare accepterer en umiddelbar afvisning af hjælp.

De stærke børn

De stærke børn er en ny samarbejdspartner. Det er en frivillig forening, der
fortrinsvis arbejder med piger i alderen 10 til 14 år. Vi forsøger at støtte dem i
forhold til at navigere i Christianias struktur og samarbejder omkring de unge,
de har kontakt med, efter samtykke fra de unge og deres forældre.
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Borgercenter Børn og Unge

Hvor der er behov for myndighedstiltag, kan vi hjælpe forældre med kontakt og
støtter i forløbet, og hjælpe Borgercenter Børn og Unge med kontakt og
vurdering af akutniveau.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Vi arbejder forsat på at styrke samarbejdet med BIF. I 2018 kom BIF for første
gang på opsøgende sagsbehandling.
I 2017 blev vi opmærksomme på fritidsjobordningen. Til trods for vores
intentioner om at bruge ordningen mere i 2018 er det ikke lykkedes, da de unge
vi har hjulpet til fritidsjob enten har været for unge eller for gamle til
ordningen, der i 2018 har været reserveret unge mellem 15 og 18 år

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.

Øvrige samarbejdspartnere

Herfra og Videre samarbejder med en lang række institutioner, forvaltninger og
myndigheder, her iblandt:
Christiania Byggekontor: Eksempelvis boligændringer for borgere med begræn-
set førlighed.
Christianias Økonomikontor: Samarbejder i forhold til dokumentation for udgif-
ter og eventuel gæld i forhold til borgere med behov for hjælp i forbindelse med
husleje o.lign. . Samarbejder også omkring Christianias Institutionsråd.
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 per-
soner og ved forkyndelser, hvor vi forsøger at skabe den ønskede kontakt.
Udbetaling Danmark: Boligstøttesager, pension, barsel, varmehjælp, begra-
velseshjælp og alt det andet, der administreres af Udbetaling Danmark.
Distriktspsykiatrien og det opsøgende psykoseteam: Vi kontakter dem, når en
borger har brug for hjælp
Enheden For Kriminalpræventive Indsatser: Samarbejde om at hjælpe borgere
ud af kriminalitet.
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