Bo træning
Støttekontakt
Pakkeløsninger for unge
med særlige behov

Velkommen til
Social Performance
Social Performance er et socialpædagogisk støttetilbud. Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på,
at ruste den unge så vidt muligt, til et
liv efter tiden hos Social Performance.
I henhold til miljøterapien arbejder vi
med kontaktpersonsfunktionen, hvor
den unge vil få tilknyttet en primærkontaktperson, denne har ansvaret for
den primære kontakt, strukturering af
hverdagen samt opfølgning på handleplansarbejdet. Ved indskrivning prioriterer vi, at lave en individuel udviklingsplan til hver enkelte ung. Der tager
udgangspunkt i dennes problematikker,
nuværende livssituation samt kompetencer. Overordnet arbejder vi ud fra
en resurcefokuseret anerkendende
tilgang, og arbejder intenst relations
orienteret, da vores overbevisning er,
at udvikling sker gennem relationen til
andre.
Man kan altså sige, at relationen skal
virke som en løftestang mod en bedre
tilværelse. Dette gør vi ved at implementere støtte til madlavning, rengøring, vasketøj etc., Som er et led i

ADL-træningen, der har til opgave at
fremme selvstændiggørelse. Derudover
hjælpes der med budget, og vi forsøger
at give den unge et sundt og realistisk
forhold til deres økonomiske situation.
Vores team består af konsulenter, der
har en relevant uddannelsesbaggrund,
eller har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske felt, hvilket
betyder alle kan bidrage til en samlet
pædagogisk indsats. Vi arbejder ud fra
et fagligt grundlag om at skabe livskvalitet hos den unge, og prioriterer
faglige drøftelser og sparring. Vi har
et tæt samarbejde med flere skoler og
uddannelsesinstitutioner.

Social Performance
induviduelle og specielt
tilrettelagte handlingsforløb, for at sikre den
unges videre trivsel
og udvikling.

Social Performance
Kendetegn

Fokusområder
• At bevidstgøre den unge om egen situation
og potentialer.
• At udvikle den unges sociale kompetencer.
• At støtte den unge i et sundt netværk.

Hos Social Performance tager vi altid udgangspunkt i det
enkelte individ ud fra en ressourcefokuseret anerkendende
pædagogik. Støtteforanstaltningen bliver skræddersyet til den
enkelte således, at den enkelte er i fokus, uanset varigheden
på forløbet. Formålet med støtten kan være udvikling og
vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i
dagligdagen, trænes i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller i beskæftigelse m.m., således at den unge udvikler
færdigheder til at kunne fungere selvstændigt i en, for dem,
kompliceret verden med mange udfordringer. Der arbejdes
på at bevidstgøre den unge omkring egen situation således, at
den unge kan opøve den ansvarlighed, der skal til for at kunne
fungere i sociale sammenhænge. Hos Social Performance
trænes den unges egne sociale kompetencer – samt kontakten

til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen og den unge selv vil via opsøgende arbejde og netværkssamarbejde, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb,
samt vil den unge modtage råd og vejledning til, at klare hverdages små og store praktiske udfordringer. Kontaktpersonen
overtager ikke opgaverne for den unge, men guider dem
gennem hverdagens problemstillinger således, at den unge
selv reflekterer og udvikler strategier, så den unge lærer at
handle på de overvejelser, og situationer problemstillingerne
skyldes. I samarbejde med den unge tilstræber vi, at afprøve
ansvarlighed for egen udvikling, og hjælp til selvhjælp.

• At støtte den unge i opstart og fastholdelse af
skole- og arbejdsforløb.
• At støtte til at følge de koordinerede indsatser
mellem de enkelte kommunale tilbud og sundhedsvæsenet.
• At prioritere tæt familiesamarbejde, hvis relationen
skønnes at være hensigtsmæssig for den unge.
• At støtte den unge i at tage ansvar for eget liv.

Missionserklæring

Ikke alle børn og unge har omsorgspersoner, som kan støtte
og vejlede dem ind i voksenlivet.
Ofte er de enkelte overladt til
sig selv, efter deres indtræden i
myndighedsalderen. Alle har brug
for en at læne sig op ad, en til at
motivere, en til at sparre med omkring daglig livsførelse, en at laste
af hos på godt og ondt, men ikke
alle er så privilegeret. Størstedelen
af denne målgruppe, har kun haft
sekundære omsorgspersoner, der

kun har været til rådighed for
dem fra 08-16. Derfor er det en
mission for Social Performance,
at være til rådighed dag og nat for
den enkelte og dennes behov.
Paskar Paramasamy
Social-Specialpædagogisk
konsulent
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Støttekontakt 40 timer

Støttekontakt 60 timer

Støttekontakt 80 timer

27.560 kr. pr. måned.

35.700 kr. pr. måned.

40.080 kr. pr. måned.

- 10 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson.

- 15 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson.

- 20 timers ugentlig 1-til-1 støttekontakt med primær kontaktperson.

- Lektiehjælp/ aften undervisning.

- Lektiehjælp/ aften undervisning.

- Lektiehjælp/ aften undervisning.

- Daglige personlige samtaler.

- Daglige personlige samtaler.

- Daglige personlige samtaler.

- Den unge har behov for hjælp til selvhjælp.

- Den unge har behov for hjælp til selvhjælp.

- Den unge har behov for hjælp til selvhjælp.

- Hjælp til indkøb – kostbudget.

- Hjælp til indkøb – kostbudget.

- Hjælp til indkøb – kostbudget.

- Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

- Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

- Hjælp til at bestille læge tid – tage evt. medicin.

- Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om

- Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om
fritidsinteresser.

- Hjælp til integrering i et positivt netværk – støtte op om
fritidsinteresser.

- Erhvervsvejledning /jobansøgninger.

- Erhvervsvejledning /jobansøgninger.

- Erhvervsvejledning /jobansøgninger.

- Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på
skole/arbejdsplads.

- Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på
skole/arbejdsplads.

- Hjælp til at sikre den unges stabilitet ift. fremmøde på
skole/arbejdsplads.

- Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation
til deres familier og andre relevante pårørende.

- Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation
til deres familier og andre relevante pårørende.

- Hjælp til at sikre og evt. stabilisere den fortsatte relation
til deres familier og andre relevante pårørende.

fritidsinteresser.

Der kan laves en individuel aftale, der imødekommer den unges
behov. Der kan ligeledes tilkøbes akut telefonvagt døgnets 24 timer
uanset trinindplacering.
Prisen tillægges 115,- pr. time uafhængigt af trinplacering.

Juridisk grundlag for
Støtte ordning
Støtte Kontaktperson
§ 52, stk. 3, nr. 6
Social Performance´s kerneydelse er støtte kontaktpersonsordning, dette er et helhedsorienteret tilbud til unge med forskellige adfærds- og tilpasningsproblemer, på et mere massivt
niveau end man normalt forbinder med sådan en ordning. De unge kan ofte være involveret
i både misbrugsproblemer, kriminalitet, psykiske problemer, social -eller andre familiære
belastninger. Vi arbejder på samtlige områder i den unges liv, f.eks. i familien eller i forbindelse
med fritidsjob eller med fritidsaktiviteter m.m. Vi arbejder så vidt muligt med alle der er en
aktiv del af den unges liv. Vi arbejder 1 til 1 med den unge og skaber forandringer der giver et
positivt og sundt livssyn. Gennem relations arbejdet, personlig støtte, motiverende samtaler,
samvær og tillid skaber vi trygge rammer – Så den unge får mulighed for at opnå egne mål
samt at bygge bro mellem den unge, familien og samfundet.
Efterværn
§ 76, stk. 2 og stk. 3 nr. 2
Social Performance tilbyder efterværn til unge over 18 år som har brug for ekstra støtte og
behov for hjælp, motivation og fastholdelse til en stabil overgang til voksenlivet. Det kunne
f.eks. være efter endt anbringelse på døgninstitution. De unge for en fast støtte kontaktperson, som er til rådighed for den unge 24 timer i døgnet. Støtte kontaktpersonen støtter
og vejleder den unge i struktur i dagligdagen, job og uddannelse, det sociale netværk, hverdagens mange beslutninger og praktiske gøremål.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
§ 52 stk. 3. stk. 2.3
Social Performance tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, hvor der
skræddersyes i forhold til behovet. Social Performance indgår i konflikthåndtering så familien at få en forudsigelig hverdag. Med en anderkende ressourcefokuseret tilgang indrages
familien og den unges styrker til at opnår nye succeser. Social Performance vil sammen med
familien ledsage og støtte udviklingen i hjemmet, implementere forudsigelige værktøjer så
familien kan genetablere en sund familierelation.
24/7 – Døgnberedskabsordning
Alle forløb i Social Performance´s regi inkluderer både døgn og weekendberedskab, det
betyder at den unge og familien altid vil kunne komme i kontakt med os i døgnets 24 timer.
Tit og ofte opstår de unges problemer uden for normal arbejdstid og skal håndteres inden
det løber løbsk. Den unge har i disse situationer brug for en troværdig voksenkontakt. Dette
kan mindske problemerne som den unge er havnet i og hjælpe til med at træffe den rigtige
beslutning. Denne ordning gælder også for politiet, kommunen og andre offentlige instanser.

Fakta om anbragte
unge i Danmark
-	Hvert år anbringes ca. 1 procent af danske børn og unge mellem 0 og 17 år uden for hjemmet – i 2017 var knap 14.000 børn og unge mellem 0 og 22 år anbragt uden for hjemmet.
Kilde: Danmarks Statistik – Nyt fra Danmarks Statistik pr. den 5. december 2018 nr. 459.

-	28 procent af de anbragte 18-årige svarer, at de på et tidspunkt i livet har forsøgt at begå
selvmord. Det gælder kun 5 procent af unge, som ikke har været anbragt.
Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: Notat – Anbragte unges udsathed (2017).

-	Cirka 2 ud af 5 hjemløse unge mellem 18 og 24 år har været anbragt.
Kilde: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2017: Veje ind og ud af
hjemløshed.

-	44 procent af alle anbragte unge har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årige mod 7
procent af alle unge generelt.
Kilde: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2018: Anbragte unge med
psykiske vanskeligheder.

-	24 procent af anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse senest 6 år efter
folkeskolen. For ikke anbragte unge er tallet 77 procent.
Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2019.
-	Hvert år anbringes ca. 1 procent af danske børn og unge mellem 0 og 17 år uden for 6 ud
af 10 unge, som har været anbragt eller har haft en fast kontaktperson i deres barndom,
modtager efterværn fra kommunen, når de fylder 18 år.
Kilde: Deloitte Consulting (2017). Efterværn og den gode overgang til voksenlivet – undersøgelse
af efterværnsområdet i Danmark. Socialstyrelsen.
-	56 procent af anbragte børn og unge går til organiserede fritidsaktiviteter mindst en gang
om ugen. Det er en betydelig mindre del end blandt ikkeanbragte.
Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: Anbragte børn og unges trivsel 2016.

-	Knap 10 procent af unge mellem 15 og 22 år, som har været anbragt uden for hjemmet i
perioden 2012-2016, blev dømt for kriminalitet i 2017. Det er 8-9 gange højere end blandt
ikke-udsatte unge.
Kilde: KL: Udsatte børn – Nøgletal 2019.
-	Kun omkring en tredjedel af anbragte børn og unge mellem 11 og 17 år føler sig inddraget
i deres egen sag.
Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: Anbragte børn og unges trivsel 2016.

Kontakt information
Social Performance
24/7 – Døgnberedskabsordning
Holmevej 73
4700 Næstved
Mail. info@social-performance.dk
Paskar Mobil. +(45) 22 55 78 68
Mike Mobil. +(45) 20 77 49 60

