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Indsats i forhold til udsatte familier
Med henblik på udvikling af en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte
familier (børn, unge, voksne) iværksættes der i samarbejde mellem forvaltninger en analyse.
Formålet er styrkende indsatser samt at afdække potentialet for besparelser via mere
koordineret indsats



Der afsættes 500.000 kr. til formålet i 2017, mens besparelserne oprindeligt blev indregnet
med 5 mio. kr. i 2018, 7,5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020



Besparelser for 2019 og 2020 annulleret – dog stadig sparekrav på 0,5 mio. kr. årligt



3årig projektperiode udløber med udgangen af 2020

Formål med projektet


Metodeudviklingsprojekt for at udfordre den eksisterende opgaveløsning



Nedbyrde barrierer



Være med til at finde nye veje i det tværfaglige samarbejde omkring
indsatsen for udsatte familier



Helhedsorienteret og tværfaglig indsats hvor der sættes ind over for hele
familiens vanskeligheder så der skabes bedre sammenhæng mellem familieliv,
privatøkonomi samt at forældrene på sigt opnår stabil tilknytning til
arbejdsmarkedet



Børnene skal sikres en stabil gang i
daginstitutioner/skole/ungdomsuddannelser

Organisering af projektet



Samarbejde mellem Job – og Aktivhuset (JA) og familiegruppe Øst og Sydvest


Mulighed for inddragelse af andre forvaltninger i arbejdet med familierne



3 rådgivere fra JA-huset (der fysisk er placeret i de to familiegrupper)



2 rådgivere fra familiegruppe Øst og 2 rådgivere fra Sydvest



Projektleder fra beskæftigelsesområdet

Projektfamilierne


50 familier indgår løbende i projektet – 35 familier i Øst og 15 i Sydvest



Målgruppe: En eller begge forældre modtager kontanthjælp (Aktivitetsparat)
eller ressourceforløbsydelse og børnene modtager en indsats fra
familiegruppen


Der arbejdes med husstanden som en helhed

Kendetegn ved familierne i projektet




Voksne:


Aktivitetsparate – problemer udover ledighed



Er eller har været langvarigt på offentlig forsørgelse

Børn:


14% anbragt



50% modtager forebyggende foranstaltninger



36% uden foranstaltninger (fx søskende)

Hvordan foregår samarbejdet med
familien


Rådgiverne danner makkerpar (primær og sekundær)






Én indgang

Der tages udgangspunkt i familieplanen – familiens håb og drømme for fremtiden


”Køleskabplan”



Overskuelig og med let opnåelige mål



Familien skal tage ejerskab

Progressionsmålinger


WHO-5 anvendt sammen med spørgsmål udviklet med inspiration i
Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP)



For børn (o. 4 år) er SDQ anvendt

Hvad har virket godt




Få hinandens fagligheder i spil gennem møder i projektgruppen


Hver 14. dag i team øst og sydvest



Hver 4. uge for hele projektgruppen

”God tid”




Fuld tilgængelighed hos rådgiverne




Tid til at skabe en god relation – starter med mål i det små (familieplanen)

Mobiltelefon og ingen telefontid

Fysisk placering

Hvad siger familierne
-

Det er let at få fat i rådgiver

-

Møder kan afholdes i hjemmet

-

Familierådgiver og jobrådgiver koordinerer indbyrdes

-

Rådgiverne hjælper med at ”finde vej” i systemet

-

Både familierådgiver og jobrådgiver skal indgå aktivt i samarbejdet

-

Tæt opfølgning med hyppige møder og fremdrift i tingene

-

Rådgiverne lytter til og inddrager borgeren

-

Rådgiverne hjælper med de problematikker, familierne oplever (stort som småt)

-

Børnenes trivsel er afgørende vigtigt – ofte 1. prioritet

-

Hjælp til børnene kan give ro og overskud til forældrene

-

Hjælp til vejen mod arbejdsmarkedet i et tempo, hvor borger kan følge med

Hvad siger rådgiverne


Tæt relation til familien



Troen på borgeren



Hyppig opfølgning



Tilgængelighed



Motiverende samtaler



Skræddersyede indsatser



Samarbejde mellem familierådgiver og jobrådgiver

Resultater - voksne


Ikke den ønskede effekt når der kigges på det økonomiske aspekt og den
oprindelige intention om besparelser



Ikke opnået bedre beskæftigelseseffekter af den opprioriterede indsats


7 personer er kommet i ordinært job – dog er 3 kommet på offentlig forsørgelse



2 bevilliget fleksjob



3 pers. i småjob



Kontrolgruppe med bedre resultater

Resultater – børn


Skolefravær




Steget fra 11,0% til 12,7%

Familierne skulle hjælpes mod mindre indgribende foranstaltninger


3 børn er hjemgivet men 5 børn er blevet anbragt



Hjemmebaserede foranstaltninger ophørt for 20 børn men også iværksat for 22
børn



Kontrolgruppen viser, at den alm. indsats fra familiegruppen har opnået mindst
ligeså gode resultater

Resultater


Mærkbar positiv forskel hvad angår forældrenes trivsel



Tilfredshed fra forældrene hvad angår deltagelse i projektet



Stigning i forældrenes deltagelse i aktive tilbud





88% har deltaget i aktiveringstilbud (mentorforløb, vejl.- og opkvalificering og
virksomhedspraktik)



Aktiveringsprocenten har været 32% - til sammenligning er den normalt på 15-20%
for borgere tilknyttet JA-huset

Børnenes trivsel er i positiv udvikling

Hvordan kan erfaringerne bringes ud i
daglig drift


Opretholde det tætte samarbejde mellem jobcenter og familiegruppe –
fortsat samarbejde i sager, hvor det giver god mening med et tværfagligt
samarbejde



Sørge for tilgængelighed til hinandens fagområder/mulighed for sparring



Øge kendskab til hinandens forskellige fagområder for på bedste vis at kunne
hjælpe familierne/arbejde tværfagligt så familierne oplever sammenhæng i
sagsbehandlingen

Spørgsmål

?

