SIFnytårsmøde d. 12. januar 2015
Idévæg
Følgende ideer og forslag blev leveret af deltagerne på SIFs møde den 12. januar, 2015, hos
Skandia i København.
Forældreuddannelsesforløb
 udvikl og etabler forældreuddannelsesforløb, du tager afsæt i en
relationel og ressourceorienteret forståelsesramme. Formålet er via sensitiverende og
bevidstgørende processer at fremme forældregruppens psykosociale omsorgskompetencer og
oplevelse af mestring (meget praksisnær uddannelse). Samme mål – og samme
uddannelsesforståelse, kan indfries via uddannelse af familiebehandlere.
Brug kunstnerne
i det sociale arbejde.
Samarbejde med et udenlandsk social ’task force’
for herigennem at kunne støtte begge
lande i nye tiltag og dermed bedre kunne bidrage til et afkast af de investerede midler. Danske
kommuner tage/komme i dialog med svenske kommuner og dermed dele ud af deres erfaring
(Skandiamodellen). Kan man gøre det til et krav, at kommunerne skal anvende
Skandiamodellen?
Opsporing af de udsatte
– altså dem, der har psykisk syge, misbrugende og socialt sårbare
forældre: Vi skal i højere grad inddrage de professionelle, som har kontakten med forældrene i
dette arbejde. De skal lære at spørge: Hvad med dine børn? Hvem hjælper dig med at snakke
med dem om, hvordan de har det, og hvem hjælper dig med at fortælle dem, hvad du fejler?
Artikel om det: ”Klientens børn…er de også mit ansvar?
Mønsterbryderfond
Finansieres med sponsorer og private donationer. Mønsterbryderne tildeles legater efter
ansøgning og inden for fastlagte kriterier. (En fra krænkede børn livsekspertinterview fik langt
om længe en læreplads og kunne komme væk fra kontakthjæp, men med lærlingelønnen havde
han akkurat ikke til transporten, da lønnen var lavere end kontakthjælp – så han måtte droppe
lærepladsen…meget trist.) Hvad med mentor ordning for udsatte (altså ikke mønsterbryderne) –
et korps af mentorer og evt. en pulje med penge til fx transport og andre mindre udgifter, der gør
hele den store positive forskel – penge, kommunen ikke har en ordning for.
Etablering af microvirksomheder
– For udsatte unge (evt. med fokus på drengene)
– Hjælp til at finde den enkeltes motivation, lyst, ønsker og drømme
– Praktisk, kreativ, håndværksmæssig for de ikkeboglige.
Spejderledere
Birgitte – generalsekretær og Karin – næstformand for De grønne pigespejdere: En varm,
oprigtig interesse for og ønske om at favne, udvikle og udfordre børn og unge – Dét
spejderledere
gør på ugebasis. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel! Kan vi
krydsbefrugte…?

TVirkelig
De udsattes egen TVkanal – ”indefra og ud”. Fremdrift og vision: Bestyrelse med særlige
kompetencer på diverse platforme og medieinnovation. Drift: Hus Forbi?
Husmorafløser
Til forældre support/uddannelse, det kan være lokale, som f.eks. er på dagpenge, dermed en
win/win situation.
Plejebedsteforældre

