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Velkommen til fortællingen om
HOV i 2020

Du har nu, den forhåbentlige udsøgte fornøjelse, at sidde med vores fortælling om
Herfra og Videres sociale indsats på Christiania i 2020. Noget er trist læsning, men
hold ud… den bliver også interessant.
Du vil kunne læse om hvordan vi i de enkelte indsatser har været udfordret af
Corona og du skal vide, at vi i personalegruppen prøver at holde humøret højt,
selvom vi har måttet gribe til en enkelt fyring og selvom vi ikke har opnået de
bevillinger til vores sociale indsatser, som vi havde søgt og håbet på.
Christiania har også været lukket helt ned, med hegn og vagter og det gør det jo
ikke nemmere at opretholde vores indsatser. Vores kunder i butikken har været
færre, vores unge har været mere overladt til sig selv, de gamle og syge oplever
større ensomhed og isolation, og der har været lukket i vores grønlandske værested
”Angakok” i flere perioder. Vi har holdt telefonerne åbne og forsøgt at indrette os
coronasikkert, med kontorvagter, sprit og afstand.
Vores 2020 har også været præget af stress og sygemelding, men vi har arbejdet på
at finde løsninger, og vi fik da i sidste øjeblik forhindret en enkelt fyring. Og vi fik
også ved en aktiv bestyrelsesindsats – tak for det – en uventet fondsdonation på
hele 50.000 kr.
Vi skal spare. Det siger kommunen. Hele 250.000 kr. på 4 år. Ud af et budget på
2,5 million er det faktisk ret meget. Det betyder at vi må forberede os på en
benhård prioritering af vores sociale projekter, såfremt det ikke lykkes at skaffe
midler andre steder fra. I 2021 fastlægger vi prioriteringen, så ingen overraskes,
hvis vores nødbudget må tages i anvendelse.
Men i vores - måske naive - tro på at det nok skal gå, vil vi gerne i 2021 så småt
starte planlægningen af endnu en temadag. Sidst var det omkring de psykisk
sårbare, og vi fik jo stablet en god indsats på benene. Denne gang skal vi
koncentrere os om vores Børn og Unge og i erkendelse af, at de unge på Christiania
og deres adgang til muligheden for at tjene mange penge i Gaden, i meget højere
grad end andre børn og unge er kriminalitetstruede. Vi vil gerne involvere alle
mulige på Christiania. Men derom senere..
God læselyst.
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Kontoret HOV
Vi har på kontoret, som alle andre steder, været mærket af corona-pandemien.
Årets første måneder forløb nogenlunde som altid, men da hele Christiania
lukkede ned i april og maj, gjorde vi ligeså. Vi var at træffe på telefonerne,
passede kontoret på skift og lavede individuelle mødeaftaler, når dette var
nødvendigt, men de generelle rådgivningshenvendelser var betydeligt færre.
Kontoret har fortsat en ledende og kordinerende tovholderrolle ift. de projekter
og sociale tiltag vi har sat i søen. Det drejer sig om Ungeindsatsen: Igen-Igen,
værestedet for psykisk sårbare: Bøjlen, Ældreklubben, klubben for
grønlændere: Angakok og Stjerneskibets beboere. Vi har i 2020 holdt fast i
vores nye måde at afholde personalemøder på. Disse er blevet tematiseret,
således at vi går i dybden med hvert enkel indsatsområde ca. hver 5 uge. Når
temaet er børn og unge deltager endvidere sundhedsplejerskerne og vores
familiekonsulent i møderne, når temaet er psykisk syge mødes vi også med de
psykiatriske gadeplanssygeplejersker, og når vi taler om Christianias syge og
plejekrævende, deltager personale fra sundhedshuset.
Vi forventer efter corona i 2021, at specialisere dette yderligere, således at børn
og unge – indsatsen får to møder – et hvor sundhedsplejerskerne deltager, og ét
hvor vi går i dybden med vores egen indsats.
Der er således mange indsatser at forholde sig til, ligesom det at vi alle er bosat
på Christiania gør vores rolle som rådgivere kompleks. Der kan derfor opstå
tvivlsspørgsmål omkring, hvordan vi bedst håndterer en opgave, hvorfor vores
supervision er nødvendig, brugbar og afklarende.
Vi er generelt bindeled til vores mange samarbejdspartnere, på daglig basis
primært Hjemløseenhedens Christianiateam, der stadig har til huse i vores
lokaler. Samarbejdet er godt og frugtbart.
Vi er samlet presset på økonomien, bl.a. gr. nedskæringer i de offentlige tilskud.
Særligt bekymrende er det, at vi får gentagne afslag på ansøgninger til vores
grønlænderarbejde, og at vi så må drive det indenfor et, i forvejen belastet
driftsbudget.
Som følge heraf, er der ikke de nødvendige personaleressourcer til flere af de
eksisterende tiltag, hvorfor vi på kontoret må dække ind med timer. Det er
uholdbart i længden. Hertil kommer at vi har været ramt af sygdom i 2020, men
vi har løftet opgaverne alligevel – givetvis fordi der har været mindre pres på
rådgivningsdelen end sædvanligt.
Vi har dels grundet økonomi, dels grundet omlægning af arbejdet måttet
afskedige vores gode social- og sundhedsmedarbejder i syge/plejekrævende
indsatsen. Vi har været tæt på også at afskedige vores handymand, men fik
afværget dette i sidste øjeblik, således at der nu er fundet lønmidler til
udgangen af 2021.
Vi håber i løbet af 2021 at vende tilbage til en normaltilstand, og har derudover
en stor opgave ift. at skaffe de nødvendige midler til at kunne drifte de
forskellige indsatser.
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Børn & Unge
Det har været et udfordrende år for Herfra og Videres kriminalpræventive initiativ,
projektet ”Igen Igen”. Vi har på lige fod med resten af en coronaramt verden, skulle
finde på nye måder at arbejde på. En stor del af vores planlagte arrangementer
blev vi nødt til at aflyse.
Vi havde i samarbejde med Vilde liv og Christianshavns Ungdomsklub arbejdet på
en større kampagne mod kokain. Den skulle være startet med et stort arrangement
i den Grå Hal hvor musikere og kunstnere fra nærmiljøet havde givet tilsagn om, at
ville være med til at udbrede budskabet. Kampagnen skulle være fortsat med
oplæg og debatter i Christiania radio/tv, sociale medier o.s.v. Vi har ikke opgivet
projektet og håber på at folk stadig har lyst og tid til at være med, når det hele
åbner op igen,. Behovet for at få sat fokus på stof problematikken er der i hvert
tilfælde stadig.
Den årligt tilbagevendende Ungedag; et andet af vores samarbejdsprojekter, blev vi
også nødt til aflyse. Vi havde ellers fået tilsagn om deltagelse, fra mange som
tidligere har været med. Det plejer at foregå i midten af maj, og som situationen
ser ud nu er chancerne heller ikke store for, at det kommer til at lade sig gøre i
2021.
En af de ting vi nåede, inden det hele lukkede ned, var, at vi i vinterferien fik
mulighed for at have begge ”Igen Igen” medarbejderne med på den årlige skitur.
”Ud af Røret ” som skituren kaldes, er for unge Christianitter mellem 10 og 16 år.
Optakten til turen, hvor de unge i et par måneder er med til at arrangere en
støttefest, har vist sig at være et rigtig godt omdrejningspunkt for vores
relationsarbejde. En del af den drengegruppe som var med, har vi efterfølgende
haft god kontakt til og én af dem har været ansat i vores fritidsjob ordning.
Desværre er en del af de planlagte tilbud i ”Adventureklubben” blevet ramt af
nedlukningen. Vores mountainbike ture til Hareskoven har heldigvis kunne lade sig
gøre. En tur i Sommerland Sjælland er det også blevet til.
I samarbejde med personalet fra Sølyst, begyndte vi i efteråret
et projekt for drenge mellem 9 og 12 år. Der er en forholdsvis stor gruppe af børn,
som er for gamle til Sølysts normale tilbud i dagtimerne og for unge til
Ungdomsklubben. Vi har indtil videre kun mulighed for at holde åbent én aften om
ugen, men håber på i det nye år, at finde økonomi til mere. Det er på lige fod med
skituren et oplagt og nemt sted at lære de unge at kende.
Sammen med ”Stærke Børn” ( et CA-projekt for piger) arbejder vi på et lignende
tilbud til pigerne på samme alder. De unge som tidligere har benyttet sig af
”Stærke Børn” er vokset ud af projektet, så der er mulighed for at gentænke
indsatsen.
Det er i det sidste år blevet et stigende problem for de unge i Pusherstreet, at der
er så let tilgang til kokain. De synes ret uvidende eller ligeglade med Christianias
regler om hårde stoffer. Der er stor udskiftning iblandt dem og de når sjældent at
få kontakt til herboende folk, som ellers kunne være med til at fortælle om vores
holdninger.
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Børn & Unge
Der er også i de sidste år sket en kedelig udvikling i dele af Gadens tilknytning
til bandemiljøet. Nogle af de unge som har kontakt til banderne, har haft meget
ubehagelige oplevelser. Vi har i nogle af tilfældene kunne hjælpe, men det er et
svært område at skulle at arbejde i.

Desværre var der ingen ungedag i 2020.
Foto: Kamilla Krøier

Opgradering af familieområdet
Familierådgivning
2020 har været et år med mange familierådgivninger, flere end tidligere.
Årsagerne er mange og forskellige, men mange har benyttet sig af tilbuddet om
anonym rådgivning og støtte i forhold til at takle akutte situationer, og kontakt
til myndigheder.
Christianias institutioner: vuggestue, børnehave, Sølyst og Ungdomsklubben har
brugt muligheden for pædagogisk supervision.
De har endvidere været et godt og tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne.
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Safespace Bøjlen
Vi modtog i december 2019 kr.
500.000.- fra Trygfonden, et
kærkomment beløb til brug i 2020 og
2021. Pengene skal anvendes til, at
fortsætte vores arbejde i vores
Safespace Bøjlen, et sted hvor der er
varme, hjemligt, kaffe på kanden, altid
en ostemad, mulighed for en ny
tandbørste, tørre sokker, en varm trøje
m.m. og en snak. Vi laver varm mad
hver onsdag og har fælles spisning.
Medarbejderne skal kunne rumme, den
person som kommer ind gennem døren.

Da vi åbnede igen blev vi velbesøgt,
både af brugere og
samarbejdspartnere. Udover de
psykiatriske gadeplanssygeplejersker
kommer også psykiatere, praktikanter,
socialrådgivere, hjemløseenheden og en
svensk Diakon. Vi har fået et udvidet
samarbejde med Sundhedshuset, efter
en af deres medarbejdere nu også
arbejder i Bøjlen. Brugerne har stor
mulighed for, at få den hjælp de har
brug for og vi har også jævnligt besøg
af svenskere borgere.

Bøjlen er ikke et sted hvor man
arbejder alene, der skal altid være min.
2 medarbejder tilstede.
Vi er derfor ofte 3 personaler tilstede.
De 2 faste Psykiatriske
gadeplanssygeplejersker, under Region
Hovedstaden der har været på
Christiania gennem en årrække, søgte
desværre ny udfordringer og holdt op.
Der blev ansat nye sygeplejersker, som
vi ikke nåede, at lære ordentligt at
kende, før der kom lock- down. De nye
sygeplejersker ringede dog en gang om
ugen, ligesom vi havde mulighed for at
ringe til dem, så vi har haft tæt kontakt
under hele forløbet.

Hen over sommeren indgik vi den
aftale, at sygeplejerskerne er tilstedet
tirsdage og torsdage i tidsrummet 8.30
til 12.00.
Torsdagene bliver fortrinsvis brugt til
opsøgende arbejde på Christiania og i
Fredens Havn.
Vi har en del udfordringer, omkring
antal af mennesker der kan være i
vores lokaler, grundet
covid 19, da vi overholder de
anbefalede retningslinjer.

Mens Bøjlen var lukket, var vi omkring
på Christiania og kom i Fredens Havn
jævnligt under hele forløbet.
I lukkeperioden fik vi bl.a. renoveret
vores badeværelse, fik opsat diverse
håndklædepapirsholdere og ligeledes
opsat til håndsprit.
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Psykiatrisk gadeplansteam
Psykiatrisk gadeplansteam har de sidste ca 2 år haft fremmøde på ”Bøjlen” 2
gange ugentligt. Omkring Maj måned 2020,valgte vi at, sygeplejerskerne fra
Psykiatrisk gadeplansteam var tilstede på Bøjlen Tirsdag og at de Torsdag brugte
tiden på opsøgende arbejde. Psykiatrisk gadeplansteam finder det opsporende
arbejde meget vigtigt, og det har givet os muligheden for at skabe kontakt, dels til
beboere i ”fredens havn”, og dels opsøge de stille eksistenser der ”gemmer” sig på
fristaden. Vi har gennem tiden fundet en del der havde brug for en psykiatrisk
indsats. Vi har opnået en høj grad af accept fra fristadens beboere og brugere, også
i forhold til at, de der bor og lever i fristaden orientere os så fremt der er
bekymring for en borger eller man har kendskab til mennesker der kunne have en
psykiatrisk problemstilling.
Psykiatrisk gadeplansteam er et opsøgende team, vores opgave er at opspore men
nesker der har brug for psykiatrisk behandling. Vi tilbyder samtale, medicin og
stabilisering. Gadeplansteamet samarbejder med Christianias beboerforening,
samt de mennesker der bor og lever i fristaden. Gadeplansteamet har ligeledes et
tæt samarbejde med hjemløseenheden der også har fremmøde på ”Bøjlen”.
Psykiatrisk gadeplansteam håber fortsat at kunne bidrage med viden om psykisk
sygdom, og at udbrede en ikke stigmatiserende holdning til mennesker der er
psykisk udfordret, samt bidrage til en forståelse af, hvordan mennesker med
psykose, kan behandles og hvordan man undgår at optrappe situationer der kan
forekomme konfliktfyldte.
I 2021 ønsker vi at fortsætte det gode samar bejde, og om muligt, udvikle vores
samarbejdsrelationer, så vi bruger de foraèr der i forvejen findes i forbindelse med
at undersøge sager hvor man har en særlig bekymring.
Vi er meget stolte og glade for samarbejdet på Christiania og har gennem de år vi
har været på fristaden opnået nogle fine resultater med flere af de borgere vi har
haft i behandling.
Psykiatrisk Gadeplansteam V/ afd. Spl Ursula Pie Aidt

Angakok/Stjerneskibet
Herfra og Videre yder bostøtte til de 12 grønlandske beboere i Stjerneskibet og
Club Angakok er åbent minimum 7 timer dagligt 365 dage om året med pt. 25
faste brugere.
Der var omkring 50 faste brugere inden vores 2 måneders lukning i 2019
grundet manglende finansiering. Ligeledes ydes støtte og rådgivning til den
meget store gruppe grønlændere, der dagligt bruger Christiania og holder til
omkring Stjerneskibet.
Da 2020 har været præget af Corona, har det også påvirket arbejdet.
Stjerneskibet og Club Angakok trækker til tider store veksler i vores arbejde.
Vi måtte desværre lukke Angakok ca. 1½ måned – både grundet Corona og også
grundet det var ved at skride ud. Dvs. at rygeregler, og almen hygiejne ikke blev
overholdt. Det var både de og vi kede af, men det kunne desværre ikke være
anderledes. Vi åbnede klubben igen medio maj og HoV havde i den forbindelse
fjernet deres rygeredskaber, hvilket indikerede at rygning nu skulle foregå nede
på gaden, der må ikke ristes i lokalet, der må ikke spyttes i skraldespandene og
de må kun være to i køkkenet af gangen. Vi havde i den forbindelse fjernet
døren til køkkenet, da der foregik ting, der ikke skulle foregå.
I samme forbindelse blev der lavet et vagtskema, i forhold til hvem der har
ansvaret for: regler og lukketider. Ligeledes skal de som alle andre, vaske
hænder, spritte af og bære mundbind når de går rundt. Der må desuden kun
sidde to ved bordene og forskudt af hinanden. De laver mad og spiser sammen,
hvilket fungerer rigtigt godt.
Nogle af de faste brugere, holdt jul sammen i klubben og hyggede sig, men vi
lukkede ned i nytåret, da vi vurderede, det kunne blive for svært at overholde
div. restriktioner.
Gerda – vores grønlandske medarbejder var i januar ansat i løntilskud og fra
februar blev hun ordinært ansat 25 timer pr. uge. Tippu – vores tidligere
mangeårige, men nu syge grønlandsmedarbejder har suppleret Gerda i det
omfang hun har magtet det.
Husmøder og brugermøder som vi månedligt deltager i, blev i andet halvår 2020
øget til 4 møder pr. måned, bla. fordi vi skulle sikre de fulgte de nye regler og
retningslinjer.
Husmøderne blev også intensiveret, fordi der var splid beboerne imellem og vi
har haft held til mere konstruktive møder, efter vi valgte at sidde i rundkreds.
En medarbejder fra Hjemløseenhedens Christiania-team kommer fast i klubben
1 gang ugentligt og tilbyder rådgivning og hjælp i forhold til jobcenter,
uddannelse, kontanthjælp, pension, bolig, m.m.
Vi måtte desværre opsige en mandelig beboer grundet for meget druk og larm
og en anden blev fulgt til et kvindecenter, hvilket kun holdt i meget kort til og er
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tilbage igen.
Det er et stort problem og en stor udfordring.
Det er et kæmpe problem, at psykisk sårbare bor midt i Pusherstreet, da de bliver
udnyttet. Flere beboere ryger ud og ind af fængsel, bl.a. fordi de opbevarer hash.
Mange beboere er meget dårlige huslejebetalere, hvilket også er et stort problem.
Vores rolle i den forbindelse er ikke god og forvirrende for både dem og os.
Men meget går alligevel godt i Club Angakok og de er blevet gode til overholde
diverse regler.
Slut september optrådte Angakok-band på ridebanen foran den Grå Hal og det var
en super fin optræden. Der kom en del og afstanden blev overholdt.
D. 3. oktober optrådte Angakok-band på Christianshavns torv og nu med
maskedans.
Vi havde modtaget kr. 10.000,- fra Christianshavns lokaludvalg til dette
arrangement. Det forløb super fint og var en stor succes og der var ”mange” til
stede og også her med behørig afstand. Formålet var bl.a. at vise andre, at der også
er en anden side af grønlandsk kultur end den drukscene, der til tider kan være
meget voldsom på Christianshavns torv.

Angakok-band på Christianshavns torv.
Foto: Anders Bruun Andersen
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Ældre, syge og plejekrævende
Et hårdt og ensomt år.

Coronanedlukningen har indirekte haft en indflydelse på plejen til vores ældre,
syge og plejekrævende. De har stadig modtaget den hjælp de er så afhængige af
at få, men mange har ikke kunnet deltage i de sædvanlige aktiviteter eller komme
derhen hvor de plejer. Det gør flere endnu mere ensomme, konfuse eller usikre.
Vi har i 2020 desværre haft flere dødsfald, og har som sædvanlig, når dette sker,
ofte forestået begravelser, rydning af boet og kontakten til familier og områderne
på Christiania. Kontakten til hjemmeplejen er fortløbende og visitations opgaver
skal varetages. Der er løbende samarbejde med hjemløseenheden og mange andre
instanser.
Vores social- og sundhedshjælper har været sygemeldt i hele 2020.
Ansættelsesforholdet er bragt til ophør med udgangen af februar 2021, og skønt
det ikke var mange timer, vil opgaverne fremover også skulle løftes. Det kan være
hjælp til ansøgninger, transport til hospitalet, lettere rengøring,
medicinudlevering mm. Der vil i 2021 være knappe midler til indsatsen, men det
er vigtigt at vores beboere kan få den hjælp den kommunale hjemmehjælp ikke
kan tilbyde her på Christiania. Mange har ikke en familie at ty til, så både den
praktiske og den mentale omsorg må vi, når tiden tillader det, forsøge at
varetage. Dette koordinerer vi med Sundhedshuset.
Vores handymand har også i år løftet forskellige slags praktiske opgaver for de
syge og plejekrævende: fx kørsel til hospitaler, reparationer af enhver art, indkøb
mm. Vi er glade for, at kunne være behjælpelige og vurderer at dette ellers ikke
ville blive løst. Vi regner med at opgavens omfang ikke bliver mindre i 2021 og
håber endda at kunne forbedre tilbuddet til vores ældre ca-nitter. Vi har et
samarbejde med Christiania via ”Bo Bedre”, hvor fællesskabet afsætter midler til
boligforbedringer til ældre der ikke selv kan, og måske ikke har råd. Vi har
ligeledes et samarbejde omkring ”Bo-Videre”, som er et projekt der arbejder på at
oprette ældreboliger på Christiania. Vi håber, at dette kan få yderligere luft under
vingerne i 2021.

Spiseklubben Bøjlen

Spiseklubben Bøjlen for ældre startede godt i januar 2020. Der kom omkring 15
deltagere hver gang, ligesom vi bragte mad ud til nogle af dem, der ikke havde
mulighed for at møde fysisk op. Vi nåede at afholde to meget velbesøgte aftener,
og var ved at planlægge foråret og sommerens arrangementer i fællesskab med
gruppen, da vi desværre måtte lukke ned.
Vi har holdt to udendørs sammenkomster i sommeren 2020. Ældregruppen er en
del af den gruppe mennesker, der er meget nervøse for at blive ramt af covid
-19, der for har det været meget få, der turde deltage, også selvom det var
udendørs. Vi har taget en enkelt ny deltager med på restaurant, Det var en
succes, men det vil blive for dyrt at gøre med samtlige brugere af Bøjlen.
Vi taler jævnligt med vores ældre her på Christiania og de giver udtryk for at
savne vores fælles spiseklub. Vi kommer stort tilbage når det bliver muligt igen.
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Herfra og Videre i tal

Hvad koster Herfra og Videre? Og hvad bruges pengene til?
Herfra og Videres drift finansieres af Københavns kommune med en årlig
driftsbevilling. Denne var på knap 2,5 mill. i 2020.
Der er imidlertid meldt besparelser ud på hele det kommunale sociale område
efter ”grønthøstermodellen”, startende fra 2020. Således faldt vores bevilling i
2020 med 84.000 kr.
Vi kan se ind i, at dette fortsætter til og med 2024, således at vi efter det
udmeldte vil få en reduktion af vores bevillinger med 257.500 kr. i alt. Gylp.
Regnskabet er inddelt i to dele:
1. Kontorets drift, revision, tilsyn og andre grundlæggende udgifter, der
tilsammen udgør 67 % af driftstilskuddet.
2. Sociale aktiviteter som hjemmehjælp, socialvicevært, pædagogisk konsulent,
indsatser for særligt socialt udsatte grupper, samt vores projekter. I alt 33 % af
driftstilskuddet.
Andelen til sociale aktiviteter suppleres af midler til vores projekter, som vi
opnår ved særskilte ansøgninger. I 2020 modtog vi 415.000 kr. i direkte tilskud
til projekter. Hurra…
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Sådan bruges løntimerne
Herfra og Videre udbetalte i alt løn for 11.846 timer i 2020, svarende til 6 årsværk.
44% af timerne blev brugt på de fire ansatte på kontoret til råd & vejledning samt
opgaver som regnskaber, ansøgninger, husmøder Stjerneskibet, projektstyring,
møder og div. administrative opgaver. Også en del timer er i 2020 gået med at
servicere de ældre og syge, da vores hjemmehjælper har været sygemeldt, samt at
vikariere i Bøjlen.
To ansatte i vores ungeprojekt ”Igen, Igen” og vores familiekonsulent med tilbud til
børn, unge og forældre, samt institutioner brugte 20 % af timerne.
To ansatte i vores safespace for psykisk syge ”Bøjlen”, lagde beslag på 14 %, og
vores grønlænderindsats i Angakok med én ansat, samt to ansat i indsatsen for
ældre, syge og plejekrævende hver anvendte 11 % af vores timer.
Herudover har vi haft 1 ung i fritidsjob.
Der er således forskel i timetallet – således har den med færrest timer haft 44 timer
og den med flest timer haft 1691. Meridianen var 914 timer.
Der er ligeløn i Herfra og Videre. I 2020 var denne 181 kr. i timen. Vores
fritidsjobber fik løn efter gældende takster kr. 50,50 i timen. En udgift vi fik
refunderet.
Vores gæstelærere i Angakok er blevet aflønnet efter taksten for musikpædagoger
og endelig modtager vores familiekonsulent et honorar pr. time svarende til
ligelønnen + pension.
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Netværk & samarbejdspartnere
Christiania teamet

Christianiateamet er socialforvaltningens repræsentanter på Christiania.
Christianiateamet består af tre medarbejdere, som holder til i vores lokaler, men
også er opsøgende på hele Christiania og har fast træffetid i Angakok. De udreder
borgerens livssituation, afholder vejledningssamtaler, udfører relationsarbejde og
varetager myndighedssagsbehandling.
Teamet er alsidigt, men supplerer HoV med deres viden og adgang til offentlige
systemer og laver fremskudt sagsbehandling for christianitter og brugere af
Christiania. Kombinationen af tæt samarbejde og klar arbejdsdeling har gennem ca.
14 år vist sig at være til fordel for såvel borgere, forvaltning og HoVs almene
sociale arbejde.
Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias
beboere og Socialforvaltningens medarbejdere. Christianiateamet har eksisteret
siden 2008, først som en del af Fælles Ansvar II via statslige midler og senere
gennem projektbevillinger fra Socialudvalget. Pt er Christianiateam Forankret i
Hjemløseenheden, Socialforvaltningen.
Målgruppen for teamets arbejde er socialt udsatte borgere med bolig eller ophold
på Christiania, f.eks. psykisk syge og/eller hjemløse og/eller misbrugere, der er
socialt utilpassede, borgere der har meldt sig ud af samfundet eller er forsvundet.
Målgruppen omfatter desuden borgere, der ikke har tillid og ressourcer til at have
kontakt til det offentlige system.
Det centrale i Christianiateamets arbejde er fremskudt og hånd-holdt
sagsbehandling. Dvs. sagsbehandlingen består i, at man følger borgeren hele vejen
og først giver slip, når andre overtager.
Christianiateamet har bl.a. samarbejde med jobcentre, ydelsesservice, psykiatrisk
gadeplansteam, hospitaler, kriminalforsorgen, socialforvaltningen sundhedsteam,
mv.
Der blev i efteråret fundet midler til, at Christianiateamet kan fortsætte fire år
mere, hvilket vi er utrolig glade for.

Psykiatrisk Gadeplans Team

Teamet hører under Psykiatrisk Center Amager. Indsatsen er henvendt til hjemløse
med enten kendt psykisk lidelse eller mistanke om psykisk lidelse. Tilbuddet retter
sig enten mod alle hjemløse, også udokumenterede immigranter; dem med misbrug
og funktionelt hjemløse. Siden 2018 har vi i fællesskab med Gadeplans teamet
drevet Bøjlen som et safespace for psykisk syge. Desværre har vi i de seneste år
været stor udskiftning i personalet, hvilket har givet anledning til bekymring. Vi
siger tak for godt samarbejde til de tidligere kolleger og velkommen til nye.

Vilde Liv

Vilde liv er Københavns kommune socialforvaltningstilbud til unge mellem 12 og 18
(21) år, der færdes på og omkring Christiania. Igen Igen, som er HoV´s
kriminalpræventive ungeprojekt, har også i 2020 arbejdet sammen med Vilde liv. I
de foregående år har vi arbejdet sammen om Ungedagen, ligesom et
samarbejdsprojekt omkring en anti coke kampagne er under opsejling. Arbejdet er
gået i stå under Corona, men skal genoptages i 2021.
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Netværk & samarbejdspartnere
De stærke børn

De Stærke Børn er en frivillig forening, som i 2020 også har opnået støtte fra
Christianias fællesskab. De har fortrinsvis arbejdet med piger i alderen 10 – 15,
både bosiddende på Christiania og udefrakommende. Hov har en støttende
funktion ift. at navigere i Christianias struktur, lovgivning på børn og unge
området, herunder underretningspligten oa. Stærke Børn er i en
omstruktureringsproces, da pigegruppen efterhånden bruger tilbuddet mindre.

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.

Borgercenter Hjemmepleje

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

Det Sociale Netværk

Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk er en del af netværket omkring
safespace Bøjlen som han oprindelig stillede forslag om.

Sundhedshuset

Christianias sundhedshus er vores søsterorganisation. Herfra og Videre og
Sundhedshuset har fælles bestyrelse, og Herfra og Videre forstår
administrationen for Sundhedshuset. Vi samarbejder omkring de udsatte
borgere, der har behov for såvel en sundhedsmæssig- og en social indsats. Vores
samarbejde er blevet styrket i 2020, dels fordi vi har formaliseret vores møder,
dels fordi der er personale overlap. To af vores ansatte er således både ansat i
Sundhedshuset og i Herfra og Videre.

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 f.eks. har brug for medicinering ifm. afrusning.

Borgercenter Børn og Unge

Hvor der er behov for myndighedstiltag, kan vi hjælpe forældre med kontakt og
støtte i forløbet, ligesom vi hjælper borgercenter Børn og Unge med kontakt til
forældrene og med vurderingen af akutniveau.
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Netværk & samarbejdspartnere
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Vi havde håbet at få styrket vores samarbejde med BIF i løbet af 2020, men det
er ikke sket. Vi håber fortsat på, at der vil blive lavet en fremskudt
sagsbehandling for at hjælpe de borgere, der kun med besvær kan møde i
Jobcentrene.

Sundhedsplejerskerne

Samarbejdet med sundhedsplejerskerne er godt. De deltager bl.a. i vores
babygruppe, der desværre også har ligget meget stille i 2020. Vi har
formaliserede møder med dem og vi holder hinanden godt orienterede på
babyfronten.

Øvrige samarbejdspartnere

Herfra og Videre samarbejder med en lang række institutioner, forvaltninger og
myndigheder, her iblandt:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Hjemmepleje til borgere over 65.

Christiania Byggekontor: Eksempelvis boligændringer for borgere med
begrænset førlighed eller ressourcer i øvrigt.
Christianias Økonomikontor: Samarbejder ift. dokumentation for udgifter og
evt. gæld ift. borgere med brug for hjælp ifm. husleje og lignende.

Christianias Sekretariat: Påbudssager og rigtig registrering i BBR
Borgercenter Handicap: Hjælpemidler og anden hjælp og støtte.
Politiet: Ved tvangsindlæggelser og andre situationer der kræver politiets
tilstedeværelse. Politiet kontakter os ved forsvundne personer og ved
forkyndelser hvor vi forsøger at skabe den fornødne kontakt. I 2020 har vi
endvidere været kontaktpersoner ift. en bevillingssag.
Udbetaling Danmark: Boligstøttesager, pension, barsel, varmehjælp,
kontanthjælp, 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.
Enheden For Kriminalpræventive Indsatser: Samarbejde om at hjælpe borgere
ud af kriminalitet.
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