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Briefing – om hvordan vi forebygger socialt udsathed bedre, nye
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Statsministerens nytårstale 2016
Vi skal have hele Danmark med. Og vi skal have alle
danskere med.
Vi må ikke blive så stålsatte på at nå først i mål, at vi
glemmer dem, der stadig står tilbage ved start. Jeg tænker
på de unge, der ikke rigtig har greb om skolen. Og dermed
risikerer også at miste grebet om livet.
Når jeg kommer rundt i landet, støder jeg sommetider på
unge, der har været med i et projekt for drenge på kanten,
som jeg startede for nogle år siden. Knægte, der kommer
hen og siger ”Hej Lars” og fortæller, at de nu er i gang med
en uddannelse.
Bag hver solstrålehistorie ligger hårdt arbejde. Det kræver, at den unge slider i det.
At læreren er den ildsjæl, der ser muligheder, hvor andre har givet op.
Det skal lykkes for flere. Det vil vi tage fat på i det nye år sammen med mennesker,
der kender de unge og deres problemer. Undervisere og ildsjæle. Erhvervsfolk og
forskere.

Siden sidst
Udvikling af nye metoder
•

Seksuelt krænkede børn
Hvordan forebygger vi og hjælper dem bedre? Forslag til national
handlingsplan – seminar med nøgleaktører
Støttet af VMOK Børnefond, Østifterne

•

Social Exitprogram
Program til ekstraktion af særligt voldsramte kvinder og børn – klar til
pilotfase
Støttet af Zonta Aarhus II

•

Mønsterbryderprogrammet – helhedsorienteret støtteforløb til socialt
udsatte unge
Støttet af Det Obelske Familiefond og Lauritzen Fonden

•

Find og hjælp familierne – socialt early warning system – dialog med
ministerier, kontakt fra Brasiliens regering
Støttet af N. B. Rützebecks Familiefond
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Formidling af viden
•

Underdanmarks Jægersoldater
Bog om 10 supermønsterbrydere og hvad vi kan lære af deres rejse
fra bunden til toppen af samfundet – Gyldendal
… 6 stjerner i Danske Kommuner…

•

De brændte børn II
TV-program om voksne, der konfronterer deres opvækst, hvorfor gik det galt?
Social change – TV2
… Vandt TV-prisen 2015 som åres faktaserie…

•

De fordømte forældre
Fagbog om hvordan vi kan gøre forældre til anbragte børn til den
bedste version af dem selv - Dafolo

•

Håndbogsserie til praktikere om mødet med den socialt udsatte
Bind 1: ”Jeg ville have sagt det, hvis…” om seksuelt krænkede børn
Finansieret gennem crowdfunding
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•

Børneårsmødet 2015
Konference med fokus på best practice inden for forebyggende indsatser for
børn og unge - for praktikere med fageksperter og livseksperter

•

Det sociale årsmøde 2016
Konference med fokus på best practice inden for forebyggende indsatser for
voksne (beskæftigelse, syge, flygtninge) - for praktikere med fageksperter og
livseksperter

