Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af puljeansøgning "Modning af forebyggende metoder til unge med
psykisk sårbarhed
2018-052837
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Familie- og Socialudvalgets orientering og godkendelse
at Der er ansøgt Socialstyrelsens pulje til ”Modning af forebyggende metoder til psykisk
sårebare unge”

at Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til
et projekt målrettet psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år

at Det forventes at vi med kombinationen af at afprøve forløb som gør op med ideen om enten
gruppe eller individuel indsats får udviklet elemeter som efterfølgende vil kunne forankres i den
daglige drift.

Beslutning:
Godkendt.
Udvalget lægger vægt på, at der sker en tæt koordinering forvaltningerne imellem såfremt ansøgningen
imødekommes.
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Socialsekretariatet indstiller til Forvaltningsledelsens orientering og godkendelse
at Der er ansøgt Socialstyrelsens pulje til ”Modning af forebyggende metoder til psykisk sårebare unge”
at Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til et projekt
målrettet psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år
at Det forventes at vi med kombinationen af at afprøve forløb som gør op med ideen om enten gruppe eller
individuel indsats får udviklet elemeter som efterfølgende vil kunne forankres i den daglige drift.

Sagsbeskrivelse
Socialstyrelsen har udbudt en pulje til ”Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge”, som
Forvaltningen ser spændende potentialer i.
Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til et projekt
målrettet psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år. Projektet er bygget op omkring gruppeforløb for psykisk
sårbare unge, men med mulighed for, at den enkelte deltager får tilpasset forløbet efter individuelle behov.
Der er således også mulighed for, at den enkelte deltager kan få suppleret gruppeforløbet med individuel
hjælp og støtte, fx til at udarbejde en studieansøgning eller jobansøgning, få styr på egen økonomi, etablere
kontakt til civilsamfundstilbud eller tilbud i uddannelsessektoren. Indholdsmæssigt er fokus i projektet på
recovery, psykoedukation, etablering af fællesskaber, inddragelse af netværk samt støtte og værktøjer til
mestring af hverdagen mv.
Gruppeforløbene strækker sig over 3-6 mdr. Projektperioden er 27 mdr. og Forvaltningen forventer, at op
mod 180 unge kan tilbydes forløbet, under forudsætning af bevilling fra Socialstyrelsen. Projektet forankres i
Ungerådgivningen. Efter projektperioden kan metoder og erfaringer forankres i de tilbud, som i forvejen
udbydes i Ungerådgivningen og Bostøttekorpset.
Formålet er at møde borgeren på en ny måde, - uden ventetid og med en kort, intensiv og målrettet indsats
skabe det bedst mulige afsæt for at borgeren opnår øget trivsel, og en øget mestring af hverdagen, og
indgåelse i / styrkelse af betydningsfulde sociale fællesskaber.
Udgangspunktet i projektet handler om at tilbyde en indsats, som optimerer borgeres adgang til og udbytte af
beskyttelsesfaktorerne inden for recovery tankegangen. Det vil med andre ord sige at skabe adgang til alle
faktorerne, inden for samme tilbudsvifte.
Ungerådgivningen, hvor projektet skal forankres har tidligere rigtig gode erfaringer med at sammensætte
unge i grupper, hvor der af og imellem de unge er blevet skabt et socialt fællesskab.
Ud over fællesskabet som kan etableres mellem de unge, vil der yderligere være fokus på at etablere
forbindelser til andre relevante sociale netværk, der kan have positiv betydning for den unge.
Opfølgning og dokumentation
Ved opstart i projektet udfylder den unge et progressionsskema. Den unge svarer igen på skemaet ved
ophør i projektet. I skemaet vil der kunne indlægges personlige mål for borgeren, som borgeren selv har
været med til at formulere.
Der vil endvidere blive fortaget ´hårde´ målinger ift., hvor den unge er ift. uddannelse, placering i jobcenter
regi, hvor ofte den unge ses med sine venner etc.
Endelig vil de unge blive inviteret til et gruppeinterview igen efter et ½ år for at belyse, hvilken betydning det
har haft for den unge at indgå i projektet.
Aktivitets – og tidsplan
Gruppeforløb udgør kernen i projektet:
Psykoedukation
Socialtræning
Kobling og etablering af meningsfulde fællesskaber
Undervisning i mestring af hverdagslivet fx styring af egen økonomi
Etablering af relation til forskellige uddannelsesinstitutioner
Etablering af relationer til civilsamfundstilbud
Inddragelse af Jobcenter/UU mhp. præsentation af muligheder på arbejdsmarkedet og uddannelse
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Individuel støtte gives efter individuel vurdering af behov.

Forventet tidsplan
Opstartsfase oktober 2018 – stillingsopslag og ansættelse
Klargøring af projektet november –december 2018
Første grupper igangsættes i januar.
Over hele året 2019 forventes igangsat 8-10 gruppeforløb. Forventet gruppestørrelse 12-15 personer.
Løbende evaluering og justering af gruppeforløb.
Ultimo juni status på første ½år, med blik på visitation.
3. kvartal status på samarbejdsrelationer med interne og eksterne aktører.
4. kvartal opsamling på 1. års resultater.
Samme tidsplan for 2020, dog med opstart af 10-12 grupper.
Ultimo 2020 – afsluttende evaluering af projektet og forankring af viden og erfaringer.
Grundet kort ansøgningsfrist og tidspres har det ikke været muligt at præsentere udvalget for
projektbeskrivelsen før fremsending og ansøgning til Socialstyrelsen. Men ansøgningen er fremsendt under
forudsætning af efterfølgende godkendelse i Familie- og Socialudvalget.
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Bilag:
Ansøgningsskema - Psykisk sårbare unge 2018
Budgetskema 29.06.18
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