Velkommen

UngStrøm er et socialpædagogisk opholdssted. Vi arbejder med jeg-støttende samtaler
og ICDP, som begge er anerkendte pædagogiske værktøjer. Vi vil som personale bruge
disse metoder for tilsammen at skabe robuste børn, gøre dem til stabile unge, og til
sidst ressourcestærke inden voksenalderen. Fokus hos UngStrøm er, at vi skaber
rammer og rum for vores beboere. ICDP skal være det værktøj vi læner os opad som
den foretrukne metode og tilgang.
Hos UngStrøm er personalet en bred vifte af autentiske voksne mennesker, som alle
sammen kommer med hver deres bevæggrund for, hvorfor de nu er hos UngStrøm.
En forebyggende behandling og en præventiv indsats; Det er to af fokuspunkterne og
de overskrifter som mange finder interessante, men ikke mange reelt kan arbejde med.
Det er et krævende felt, og det er vigtigt som personale at besidde en vis tålmodighed
og beherske selvkontrol, da vi er bekendt med at arbejdet med målgruppen bærer
“konflikter “ med sig på daglig basis. Det er derfor en nødvendighed hos UngStrøm, og
en forudsætning, at man besidder de nødvendige “skills”, for at kunne agere, nedtrappe
samt skabe ro over situationer, hvor der ikke er plads til normaliteten. Her skabes
nemlig et fokuspunkt for den enkelte beboer hos UngStrøm, som skal fortælle om,
“det er okay at reagere på ting/følelser/tanker”, som man ikke helt kan forstå. Hos
UngStrøm har al adfærd et sprog.

UngStrøms personale er personer der har sagt “ja tak” til en kultur hvor kommunikation
går på tværs, går igennem, og giver mening for hvilken som helst betegnelse de er
ansat under. Lederen er på gulvet med pædagogen og den tværfaglige er på gulvet med
direktøren. Vi skaber en kultur der gør at vores beboere lærer os at kende for de
mennesker vi er, og ikke på baggrund af vores position eller stilling i virksomheden.
Hos UngStrøm vil hver beboer få tilknyttet en kontaktperson, som er i huset hos
UngStrøm. Der vil også være en der dækker skoleregi.
Vi er meget fokuserede hos UngStrøm på, at vores beboere/børn, får en forståelse
for at de er “dækket” ind, at omsorg har mange ansigter, hos os, til deres force.
Sigtet er at styrke vores børn/unge, give dem forståelsen for deres eksistens, skabe
selvtillid og et selvværd der giver dem et drive og mod på livet som er deres, samt
udvikle det “tab” de har lidt under opvækst.
Vores personale kommer med en erfaring fra et liv der kan bekræftes gennem mange
øjne, følelser og sjælelige fortællinger der ligger gemt, men også en udvikling de fleste
ikke kan sætte sig ind i. Men hos UngStrøm ved vi hvordan vi giver netop det videre til
vores børn og unge beboere.

Vi møder ikke kun vores beboer i øjenhøjde, men vi møder dem hvor de er, uanset
situation. Essensen i at kunne møde dem er, at man “tør” og kan “bruge” sig selv i
praksis. Vi skal have tilladelse til at stå på deres platform, nogle gange fører vi an, men
vi fortrækker at følge dem videre på den næste platform i deres liv.
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Orientering

Hos UngStrøm tager vi altid udgangspunkt i hvert enkelt barn/ung ud fra en ressourceorienteret pædagogisk tilgang og relations pædagogik. Ved indflytning følger nogle
formaliteter med som for os er vigtige at have på plads.

• Værelserne er møbleret (inventar er en indflytningsgave fra UngStrøm)
• Husets værdier er med til at sikre hjemlig følelse
• Vi sikrer os at den enkelte er indforstået med præmisserne for opholdet
hos UngStrøm

• Der er mulighed for skærmet pladser
• Grundig introduktion bl.a. af personalet og ved gennemgang af huset
• Skabt en enighed for at den enkelte vil kunne trives udover det beskrevne

Vi tænker altid løsningsorienteret hvis ikke vores nuværende samarbejdspartnere ift.
aktiviteterne lever op til vores beboeres ønsker eller ideer. Dvs. der er netværk for
andre sportsbegivenheder hvor vores børn og unge kan blive aktive deltagere. Vi har
fokus på ressourcer og hvorvidt de strækker sig hos den enkelte, hos UngStrøm er det
en del af vores arbejde og motivationsfaktor at skabe en kultur for at “alle kan noget
hver især”, sammen skal vi finde ud af hvad det præcis er for den enkelte. Det er ikke en
løsning at give efter, der er en mening for vores enkelte i deres valg, men det er ”vores
handlinger” der sætter aftryk i, ”hvad de tror de ved, de ikke kan - før de overhovedet
har fået øjne for, hvad det er de egentlig skal”.

(særlige ønsker ved anbringelse)

Vi rummer i alt 332 bolig kvm, vi ligger i landlige omgivelser ca. 8-10min kørsel fra
centrum af Næstved by.
Der er lukket haveanlæg, hvor der bliver mulighed for at skabe højbede med køkkenhave, der bliver udendørs træningsanlæg samt mindre parkour-faciliteter, haveborde
m. stole og grill, overdækket terrasse med hængekøje og hygge til sociale arrangementer samt stort lukket isoleret skur til haveredskaber og tilkommende mountainbike
cykler, hvor der bliver ture ud på banekørsel i skoven og andet terræn.
Vi er et aktivt opholdssted, vi dyrker fitness, motion, træning, diverse sportsaktiviteter
samt kampsport, og småløb til begyndende “små lokale maratonløb”, F.eks. til støttende
årsager som, knæk-cancer eller indsamlinger til hjertefonden. Næstved by er delagtige i
disse arrangementer som UngStrøm bestræber sig efter at være deltager i.
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Uddannelse og
beskæftigelse

Selvstændighed
og relationer

Det er en af vores klare målsætninger hos Ungstrøm at vores borgere bliver en
integreret del af samfundet på en positiv og udviklende måde. Uanset alder, vil der hos
Ungstrøm være fokus på uddannelse og dag/beskæftigelsestilbud som en vigtig del af
borgerens ophold og udvikling hos os, og vi har som en væsentlig målsætning, at vi
allerede på tidspunktet for indskrivning af borgeren, afklarer og skaber tilknytning til
relevante aktører, ud fra gældende målsætning og handleplan.

Formålet med en anbringelse hos Ungstrøm er at skabe og udvikle borgernes
færdigheder, så de bliver aktive medspillere i samfundet og i eget liv, med størst mulig
livskvalitet.

Hos Ungstrøm er målgruppen 12-18 år, og derfor får vi en del borgere i den skolepligtige alder, hvor der skal etableres eller understøttes tilknytning til grundskolen/
folkeskolen. For de borgere der har afsluttet deres skolegang, fokuseres på fortsat
tilknytning til uddannelse, dagtilbud og beskæftigelse, ud fra aftaler med borger og
forældre, anbringende myndighed, UU vejleder og evt. Jobcenter når borger er over 18 år.
Det er Ungstrøms opgave at formå at motivere, støtte og guide den enkelte borger
gennem de ressourcer de har, til at påbegynde og/eller færdiggøre en evt. skolegang
eller uddannelsestilbud. Hos Ungstrøm motiverer vi bl.a. ved at være en aktiv del af
skolelivet, borger transporteres eks. frem og tilbage indtil en større selvstændighed
opnås, vi indgår i skole-hjemsamarbejde efter aftale med forældre, eller som substituerende part når andet ikke er muligt.

Hos Ungstrøm betragter vi alle borgere som unikke mennesker, og forsøger med
forståelse og respekt for forskelligheder og udfordringer, at arbejde med forberedelsen
til at varetage et meningsfyldt og selvhjulpet ung- og voksentilværelse.
Mest afgørende er det, at borgeren har egen stemme med i udviklingsprocessen og
får en klar opfattelse af hvad det enkelte fremskridt kræver fra dem hver især. I samarbejdet bliver der lagt vægt på de ressourcer den enkelte borger har med sig og/eller
besidder.
Grundlaget for samarbejdet beskrives i en individuel pædagogisk handleplan, som
udarbejdes i samarbejde med borgeren selv, så vidt muligt på baggrund af kommunens
handleplan og målsætning for opholdet. Deltagelse i udarbejdelsen af egen plan tilpasses
borgers alder og generelle funktionsevne, således at vi under alle omstændigheder
sikrer at formålet med opholdet opfyldes.
Opfølgning vil ske løbende under opholdet via samtale og visualisering af opnåede mål
samt fortsatte udviklingspunkter, mellem borger og kontaktperson. Kontaktperson
tilknyttes straks efter indflytning, og vil være den gennemgående og primære voksenrolle for borger.
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Målgruppe, metoder
og resultater

Sundhed og trivsel

Hos UngStrøm varetager vi udfordringer omkring borgere som er kriminalitetstruede
eller som grundet involvering i kriminalitet har behov for miljøskifte og en tidlig præventiv indsats. Målgruppen omfatter borgere i alderen 12-18 år. Der er mulighed for fortsat
anbringelse efter det fyldte 18. år, såfremt borger bevilges servicelovens §107. Profilen
for målgruppen er børn og unge, der bevæger sig i eller omkring uhensigtsmæssige
unge-grupperinger/bandemiljøet, og må betegnes som udsatte ift. kriminalitet og evt.
spirende misbrug. Gruppens problematik kan være kompleks og det kan være vanskeligt
at beskrive entydigt, men de tydeligste signaler man oftest opfanger fra denne målgruppe er, at de søger bekræftelse og har behov for støtte til at se, at andre muligheder
findes for dem. Vi bestræber os på, at personalegruppen er sammensat af mennesker,
som besidder en relevant faglighed og erfaring, samt en solid rygsæk, der gør dem
kompetente til at løfte opgaven, og møde de sårbare og udsatte børn og unge i lige
netop deres ståsted. Fokus vil være på at skabe et tryg netværk omkring den enkelte,
med adgang til sociale fællesskaber og en overskuelig/forudsigelig struktur for hverdagen, der baserer sig på personlige ressourcer og behov. i understøtter tilpassede aktiviteter, både in house og uden for eget regi, ligesom der prioriteres et tæt samarbejde
med borgerens eksisterende bagland.

Det er Ungstrøms fornemmeste opgave at give vores borgere de bedste forudsætninger
for en sund og velfungerende hverdag - derfor stiller vi skarpt på sund kost og fysisk
aktivitet. Ambitionen er helt enkelt at gå forrest med det gode eksempel, og tilbyde
borgerne en positiv rollemodel.

Indsatsen planlægges ud fra den pædagogiske behandlingsplan, som udarbejdes
på hver enkelt borger kort tid efter indskrivelse. Behandlingsplanen er et dynamisk
værktøj, som dels har til formål at skabe mening og forståelse for borgerens udfordringer
og anamnese, men som i høj grad også har til formål at synliggøre retning og aftaler
for borgerens videre forløb hos Ungstrøm. Indsatsen baseres overordnet på at borger
via miljøskift, strukturede daglige aktiviteter (eks. skole/uddannelse, fritidsaktiviteter
etc.) og en personlig målsætning for udvikling, skal genfinde motivation og ressourcer.
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Hos Ungstrøm følger vi de 12 skridt til at fremme sund kost og fysisk aktivitet. Det
betyder blandt andet at der udarbejdes en kost- og måltidspolitik, en strategi for
fysisk aktivitet, idræt og træning med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens otte kostråd
og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Vi ønsker i hverdagen at
have fokus på en sund levestil, således at viden om sund kost og fysisk aktivitet inddrages naturligt i samværet gennem samtaler og fælles madlavning. Borgerne vil blive
introduceret til kostrådene og anbefalingerne for fysisk aktivitet, tilpasset den enkeltes
ressourcer og personlige behov.
Hos Ungstrøm skal vi ikke kun leve af vand og grønt, så vi implementerer selvfølgelig
nogle velkendte traditioner som f.eks. fredagsslik hvor de enkelte borgere i følgeskab
af voksen, guides i køb af hensigtsmæssige mængder for at opretholde den sunde
livsstil, men også for at guide omkring den økonomiske faktor der spiller ind i forbruget
på den usunde livsstil. Personalegruppen er sammensat med en bred erfaring inden
for sundhedsfremmende aktiviteter, i form af fitness/styrketræning, boldspil eller
kampsport, og enkelte er uddannede kostvejledere. Derudover er tilknyttet en
syge/-sundhedsplejerske, som kan aktiveres i individuelle eller fælles projekter omkring
vægttab, forebyggelse af dårlige vaner, rygestop, sukkerafhængighed mv. For borgere
der anvender eller har stiftet bekendtskab med euforiserende stoffer, og har dette
som en tilstødende problematik, vil der være særligt fokus på at aktivere de kommunale
tilbud og rådgivningsfaciliteter, som et supplement til arbejdet på bostedet.

En trivselsfremmende indsats handler hos Ungstrøm i høj grad om at respektere og
inddrage mennesket. Sammen hjælper vi borgerne med at huske, hvad der er rigtigt
ved dem. Al menneskelig adfærd er et forsøg på at føle sig elsket. Vi mener, at det er
vores ret at have autonomi, at kende vores værd og at føle os trygge og sikre. Når vores
grundlæggende menneskelige behov og rettigheder er fremstår uopfyldte eller værre,
er blevet krænket, er der skabt grund for afvigende impulser og reaktioner. Vi bringer
forståelse for de motivationer, der gik forud for adfærd - medfølelse for hvorfor, før
hvad, fordi vi ikke kan ændre, hvad vi ikke først forstår. Inddragelsen sker ved løbende
dialog, og visualiserede målsætninger, som aftales med borger. Aftalerne indgår som en
del af den pædagogiske handleplan, og er dermed medvirkende til at alle i personalegruppen kender til arbejdet med og omkring borger.
Hos Ungstrøm ønsker vi et miljø fri for vold og magtanvendelse, og vi bestræber
os på at arbejde i nogle rammer, der virker konfliktnedtrappende for borger. Den
fysiske ramme gør det muligt at skærme borgerne, såfremt der opstår konflikter eller
situationer udadreagerende adfærd. Eventuelle magtanvendelser dokumenteres i alle
tilfælde, og der følges løbende op på strategi og metode på fælles fagmøder.
Samlet set skal indsatsen fremme trivsel og velvære, tilpasset borgernes ressourcer,
alder og livshistorik, og der vil løbende være tilbud om at involvere forældre, kommune
eller andre aktører omkring borgeren, der kunne have interesse eller aktier i den gode
udvikling, sammen med borger.
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Fysiske rammer

Det er en af Ungstrøms visioner at alle borgere føler sig hjemme og kan være med til
at indrette egne værelser efter behov og ønsker. Ungstrøm er ikke en arbejdsplads der
tager udgangspunkt i de ansatte, det er et hjem der tager udgangspunkt i borgerne, for
det er deres trivsel og udvikling vi er der for at understøtte.

Kompetencer

2. sal, indeholder masser af lys udefra, mindre balkon, og vi får etableret et mindre
tekøkken til overnattende vagter/personaler. Toilet og bad til personalet vil være
placeret i stueetagen, hvilket også giver god mulighed for de overnattende, at få
overblik over husets beboere i nattetimerne, samt give beboerne en følelse af at der er
nogen hjemme udover dem selv.

Grundtanken hos UngStrøm er, at vores målgruppe af borgere skal mødes med
faglighed, medmenneskelighed, respekt og forståelse. Det er vigtigt for UngStrøm, at
den personalegruppe der skal arbejde med vores målgruppe, ikke kun er kompetente
rent fagligt, men også er ægte mennesker, der har været inde og grundigt berøre visse
aspekter af livet og tilværelsen, enten personligt eller som fagperson.

Husets rammer er nyistandsatte, og har supergode og venlige og åndebarer vægge
og vinduer, gulvene er flisebelagte, og efter ønsker kan de tæppebelægges. Alle og
samtlige døre i huset har egne låse som fungerer på begge sider af dørene i tilfælde af
nødvendige situationer. Der er 3 brandudgange i stueplan, 2 brandudgange på 1 sal, og
2 sal har en balkon og evt. fungere trappen som udgang nr.2.

Sigtet er, at borgerne skal mødes af en personalegruppe med bred erfaring og viden,
således at vi i det tværfaglige arbejde kan drage nytte af flere forskellige, relevante
indgangsvinkler til hvordan vi arbejder omkring sundhed og trivsel. Det at have en
blandet gruppe af faglige kompetencer, skal i Ungstrøm danne grundlag for en tryg og
stabil anbringelse af målgruppen, hvor opgaverne samlet set kan løses in house.

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel således:
Opholdsstedet er et hjem, der får skabt rammer og rum om den enkelte borger til at
de finder tryghed omkring dem selv og til hver en tid kan trække sig fra fællesskabet.
Husets planløsning starter i entreen med trappeopgang til 1. -2. sal, og en fordelingsgang mellem etager og værelser. Stueplanen starter i mindre fordelingsgang, hvor der
findes personaletoilet, dør til kælder, indgang til fællesstue og beboelsesværelser. Der
forefindes 3 beboelsesværelser samt 2 badeværelser, køkken, fællesstue og udgang
til flisebelagt terrasse i stueplanen. Fællesstuen byder på spiseplads, lektieplads, og
frirum til spil og sjove aktiviteter. Fællesstuen er i åbent regi til køkkenet, hvilket skaber
stemning for dialog på tværs af rummet, fra madlavningen til stueaktiviteter. Der er
også mulighed for at stå for madlavningen med åben terrassedør, for at skabe liv og
stemning til aktiviteter i haven.
1. sal byder på dobbelt-badeværelse og et separat bad yderligere. Et køkken og 3
beboelsesværelser, hertil vil også findes en fællesstue, og mulighed for at få struktureret
en mindre førstesals terrasse for at give beboerne et udeliv i højder og mere privat,
eller hvis ikke fællesskabet i haven tiltrækker, så kan det ses på afstand, så man ikke er
helt ekskluderet. Fællesstuen rummer en god plads, og vil betragtes som 1. salens egen
fællesstue, med mulighed for arrangementer eller aftaler der fastsættes af de øvrige
beboere, skulle man indledes med stueetagens beboer til fælles hyggeaften. 2. sal vil
fungere som et personaleafsnit hvor der er kontormiljø, møderum, og soveplads.

10

Haven er indhegnet med både hegn og plankeværk, samt mindre port ved gavlen.
Haven har et fint større skur, og så er der bygget en overdækket terrasse forenden
af haven med mulighed for borde og bænk setup, grill, og hængekøje. Haven har en
sansegynge og lidt legerum af natur der kan bruges til klatring eller andre fantasifulde ideer. Om sommeren vil der være forskellige udendørsaktiviteter som f.eks.
petanque, motionsløb, bål- og grillhygge samt sommerfester. Ungstrøm vil også
bestræbe sig på at blive delvist selvforsynende, og det store terrasse-areal indbyder
til en masse skønne højbede med diverse grøntsager som borgerne skal være med
til at passe og derefter høste.
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