Helhedsorienteret indsats mod
hjemløshed blandt unge:
Ungeprojektet og forebyggelse
Konference om hjemløshed den 18. maj 2015

Ungeprojektet kort fortalt
Hvad:
• 11 kommuner arbejder med en forebyggende og tidlig indsats
ift. hjemløshed blandt unge
Hvem:
• Udsatte unge i alderen 17-24 år, der enten befinder sig i
hjemløshed eller i risiko herfor
Hvordan:
1) Identificere og skabe kontakt til de unge
2) Koordineret indsats via Samarbejdsmodellen
3) Bostøtte CTI eller ICM

Ungeprojektet: Indsatsen til de unge og
organisering
Styregruppe
Social myndighed 17-24 år, hjemløseområdet,
jobcenter, uddannelse/UU

Samarbejdsmodellen: Ung, myndighedskoordinator,
UU, jobcenter, bostøtte = Tværfagligt team

Bolig

Bostøtte

Anden
støtte efter
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Forebyggelse 1: Identifikation af de
unge i risiko
Udgangspunkt i forskning om risikofaktorer, der peger på følgende risikofaktorer ift. hjemløshed:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opvækst med ustabilitet, utilstrækkelig støtte og dårlige relationer til
forældre
Opvækst med vold, overgreb og vanrøgt
Foranstaltning: Anbringelse, forebyggende, efterværn
Manglende eller dårlig skolegang
Ustabil eller manglende tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse
Misbrug
Psykiske vanskeligheder
Kriminalitet

→ Som regel flere risikofaktorer tilstede, når de slår igennem som negativ
udvikling i den unges liv

Forebyggelse 1: Identifikation af de
unge i risiko
Kortlægning/samkørsler med fokus på overlap:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unge udenfor skole/uddannelse/beskæftigelse
Unge vurderet aktivitetsparate
Unge med tidligere foranstaltning (forebyggende, anbringelse, andet)
Unge i alderen 16-18 anbragt udenfor hjemmet
Unge i alderen 18-23 med efterværn
Unge med misbrug/i misbrugsbehandling
Unge med psykiske vanskeligheder/modtager tilbud/behandling
Unge med dom for kriminalitet/tilsyn Kriminalforsorgen

→ Unge i risiko = unge der sårbare

Forebyggelse 2: Indsatsen til de unge
i risiko
Samarbejdsmodellen = fælles fodslag
•

Tværgående styregruppe: Ledere social myndighed +/- 18 år,
UU, jobcenter, bostøtte samt evt. øvrige relevante aktører

•

Fast myndighedskoordinator for den unge

•

Den unges egen deltagelse

•

Tværfagligt team omkring den unge: Den unge, myndighedskoordinator,
UU, jobcenter, bostøtte samt øvrige fagpersoner efter behov + person fra
unges netværk

•

3 møder årligt i tværfagligt team: Den unges udvikling og mål
- uddannelse & beskæftigelse – klare aftaler

Forebyggelse 3: Samarbejde og
koordinering hele vejen rundt
Organisering, der understøtter samarbejde omkring sårbare unge på
tværs af forvaltninger/enheder:
• Sikre overgang fra børne/unge til voksen
• Sikre støtte hele vejen rundt
• Sikre koordination og kontinuitet
• Understøtte uddannelse og beskæftigelse
• Skabe adgang til boliger
Samtænkning ift. politisk niveau og strategier:
• Sammenhæng med prioriteringer og strategier ift. unge,
skole/uddannelse, boliger, udsathed, hjemløshed…
• Forebyggelse og tidlige indsatser sårbare unge

