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Målgrupper 
 

Hos Center for Social Inklusion har vi mange års erfaring med at håndtere de borgere, som ikke rigtig 

passer ind andre steder, eller som andre har haft problemer med at nå ind til. De borgere vi oftest får 

henvendelser på, er borgere hvor kommunerne gentagende gange har forsøgt med en 

socialpædagogisk indsats, men hvor indsatsen ikke er lykkedes. Det kan være fordi borgeren afviser 

kontakt, det kan skyldes manglende muligheder for anbringelse på bosted eller i institution, eller det 

kan være fordi borgeren har så massive udfordringer, at en ordinær indsats ikke kan dække behovet.

  

Socialt udsatte voksne 
Socialt udsatte voksne omfatter mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få 

det. Det kan være problemer som hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser eller vold i nære relationer. 

Socialt udsatte voksne er ofte kendetegnet ved at have flere forskellige problemer at slås med, og det 

betyder at der vil være behov for en skræddersyet indsats, tilpasset den enkeltes udfordringer og 

funktionsniveau (Kilde: Børne- & Socialministeriet). 

 

Socialt udsatte familier & børn 
Arbejdet med socialt udsatte familier og børn er komplekst. Der er ofte mange aktører i spil, og 

udfordringerne i den enkelte familie kan være mangeartede og befinde sig på flere niveauer. 

Fleksibilitet og kontinuerlig opfølgning er essentiel, da udfordringerne hurtigt kan skifte og ændre 

karakter. Familier er dynamiske og den enes fremgang kan afsløre udfordringer hos en anden. Der 

arbejdes derfor i tæt samarbejde med familiens socialrådgiver, hvor indsatsen jævnligt evalueres og 

justeres efter behov. 

 

Udsatte grønlændere i Danmark 
Udsatte grønlændere i Danmark udgør en særlig gruppe. De er danske statsborgere, men har ofte 

samme udfordringer som flygtninge og indvandrere. Sproglige barrierer og kulturforskelle gør 

tilpasningen til livet i Danmark svær, og som danske statsborgere er de ikke omfattet af 

integrationslovens indsatser og bestemmelser. Hos Center for Social Inklusion har vi medarbejdere med 

grønlandsk og socialfaglig baggrund tilknyttet. Kendskab til den grønlandske kultur og de grønlandske 

sædvaner, samt de rette sproglige kompetencer er altafgørende for om indsatsen med udsatte 

grønlændere i Danmark lykkedes.  
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Priser & vilkår 
 

Vi arbejder med en timepris på 450 kr. 

 

Inkluderet i den timepris er: 

o ATA tid: I betaler 450 kr. per bevilget time, og det vil være det antal timer vi bruger på 

opgaven som aftalt med socialrådgiveren. 

o Dokumentation: Vores medarbejdere dokumenterer i vores system efter hvert besøg eller 

samtale med borger og/eller andre interessenter på sagen; herunder myndigheden, skolen, 

pårørende mv. 

o Sygdom, barsel, ferie og lignende: Vi dækker selv omkostningerne ved medarbejderes ferie, 

sygdom mv. Det vil ikke påvirke indsatsen hos borgeren eller udgifterne for myndigheden. 

o Møder, herunder status- og opfølgningsmøder: Der betales ikke ekstra for den tid der bruges 

på møder med myndigheden. 

 

Vores prismodel er dermed ret enkel og gennemskuelig: 

 

Det aftales med socialrådgiveren, hvor mange timer der bevilges til borgeren, og hvordan de skal 

bruges. Det aftales om der skal bruges tid på møder med eksterne aktører, sms-, opkalds- og 

mailkorrespondancer mv. På den måde ved I som myndighed altid hvad udgifterne til den konkrete 

sag er – uden overraskelser. 

 

Ved større projekter og intensive indsatser kan der gives et afslag i timeprisen, mens intensiteten i 

indsatsen er på sit højeste. Kontakt os for at høre nærmere.  

https://socialinklusion.dk/kontakt/
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Ydelser 
 

Hos Center for Social Inklusion tilbyder vi individuelt tilrettelagte og fuldt fleksible forløb til kommuner 

i hele landet. Vi tilpasser indsats og metoder til den konkrete borgers aktuelle funktionsniveau og 

behov, og evaluerer og justerer løbende indsatsen. I dette katalog præsenterer vi de ydelser vi 

primært leverer, men vi løser også andre opgaver. Kontakt os gerne med en konkret udfordring. Enten 

kan vi selv løse den, ellers ved vi måske hvor I ellers kan finde hjælp. 

 

Fælles for alle opgaver 

o Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes socialrådgiver på baggrund 

af handleplanen, jf. SEL § 140/141, og/eller planen fra jobcentret og udarbejder i 

fællesskab konkrete delmål. 

o Vi matcher vores medarbejder til de konkrete opgaver. Det vurderes i samarbejde med 

socialrådgiveren hvilke kvalifikationer, både faglige og personlige, som medarbejderen skal 

have for at kunne løfte opgaven. Hvis ikke vi allerede har en passende medarbejder tilknyttet, 

så finder vi en. 

o Vores medarbejdere kan bære mange kasketter. Mange gange kan det være en fordel at 

minimere antallet af fremmede mennesker, som borgeren skal forholde sig til. Derfor kan vores 

medarbejdere levere hele pakken, og kan agere alt fra socialpædagoger til flyttemænd når 

det er det, opgaven kræver. 

o Vores medarbejdere arbejder fleksibelt. De arbejder alle ugens dage og slukker ikke 

telefonen kl. 16.00. De er der for borgeren når der er brug for det også hvis det betyder at 

hjælpe dem med at komme op om morgenen, eller med at finde ro til at sove om natten. 

o Vi laver løbende opfølgning med statusrapport hver 3. måned eller efter aftale, og holder 

hele tiden borgerens socialrådgiver opdateret om sagen. Evaluering af indsatsen, herunder 

også det bevilgede timetal, sker som minimum hver 3. måned, og vi sigter altid efter en så lidt 

indgribende indsats som muligt. Det giver en besparelse for kommunen, men også en kæmpe 

gevinst for borgeren: Han/hun oplever større selvstændighed og selvværd, og får en tro på at 

der også er brug for ham/hende i verden. 

 

  

https://socialinklusion.dk/kontakt/


 

Side 5 af 15 
 

Samlet indsats  
 

Samfundet har opdelt hjælpesystemerne på måder, der på trods af en række fordele, dybest set er 

ganske unaturlige i forhold til borgernes og familiernes sammensatte problematikker. Somatik, 

psykiatri, kommune, skole, uddannelse, jobcenter, private aktører, pårørende osv. spilder ind over 

hinanden, og uden et solidt samarbejde og tværgående indsats kan det blive både dyrt og uden den 

store effekt. 

 I samarbejde med den bevilgende myndighed kan vi tilbyde en helhedsorienteret indsats – på 

tværs af sektorer og paragraffer, der har til formål at hjælpe borgeren/familien væk fra at være i 

en udsat position til at kunne mestre eget liv/familieliv på bedst mulige vis. 

 

Vores målgruppe 

Målgruppen for en samlet indsats er karakteriseret ved at være tilknyttet systemet flere steder, det 

kan være i voksenafdelingen, familieafdelingen, jobcentret m.fl. Der vil ofte være tale om komplekse 

sager med diagnoser, misbrug, kommunikationsvanskeligheder og omsorgssvigt. 

 Et eksempel kunne være en familie, hvor barnet og forældrene har diagnoser. Her er der behov 

for hjælp fra både børne- og voksenområdet. Her kan vi tilbyde at lave en koordineret indsats, så de 

samme medarbejdere som udgangspunkt kan være gennemgående i familien. Det at vi går på tværs 

af paragrafferne, sammenholdt med at vi matcher medarbejderne til den konkrete opgave gør, at vi 

lykkes med opgaven. 

 

Indsats 

Indsatsen samles omkring borgerens/familiens behov, for dermed at skabe en mere sammenhængende 

og enkel koordinering på tværs af de systemer der hjælper borgeren/familien. Indsatsen skræddersys 

til den konkrete opgave, og tager udgangspunkt i den/de handleplan(er) der er for 

borgeren/familien. Indsatsen vil forløbe i tæt samarbejde med andre aktører, hvis sådanne er på 

opgaven. 

 

Indsatsen er fleksibel i det tværgående samarbejde og i inddragelsen af borgeren/familien, hvor 

støtten tilpasser sig borgerens/familiens muligheder og hverdag, og ikke omvendt. 
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Bostøtte - SEL § 85  
 

Formålet med bostøtteindsatser er at yde ”hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 

udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer” (SEL § 85). 

 

Vores målgruppe 

Hos Center for Social Inklusion arbejder vi ofte med de meget ”tunge” borgere. Det betyder at 

mulighederne for udvikling af færdigheder kan være begrænset. Vi tror på at der er brug for og 

plads til alle. Nogle kan rykke sig langt og hurtigt, andre kort og over længere tid, men alle kan 

bedres, på den ene eller den anden måde. Den målgruppe vi som oftest arbejder med, omfatter bl.a.: 

o Alkohol-demente. 

o Dobbelt-diagnosticerede. 

o Ekstreme samlere (Hoarders). 

o Borgere med massive sociale problemer, herunder hjemløshed og misbrug. 

o Borgere udsat for massivt omsorgssvigt. 

 

Indsats 

Den specifikke indsats er meget varierende i karakter, og er altid tilpasset den enkelte borgers 

specifikke funktionsniveau og handleplan. Hos Center for Social Inklusion agerer vi som alt fra 

flyttemænd og opmuntrende og/eller kompenserende rengøringshjælp, til struktur-skaber og 

pædagogisk støtte når det er svært. Vi arbejder ud fra konkrete delmål, og tilpasser hele tiden 

indsatsen og intensiteten til borgerens udvikling. 

 Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, og tilrettelægger indsatsen med 

udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og aktuelle funktionsniveau. Vi tager 

udgangspunkt i tankerne fra Afstemt Pædagogik, og arbejder aktivt med at sænke konfliktniveauet 

for borgerne. 

 Indholdet af indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det individuelle indsatsformål og de 

indsatsmål som de fremgår af borgerens handleplan, jf. SEL § 141. I samarbejde med borgeren og 

dennes socialrådgiver fastlægges konkrete delmål for den socialfaglige indsats. Indsatsen bliver 

løbende vurderet i samarbejde med socialrådgiveren, og indsatsen justeres løbende for at matche 

borgerens faktiske og aktuelle funktionsniveau. 
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Hjemtagelse - SEL § 85  
 

Grundideen bag Housing First-tilgangen er, at alle mennesker har brug for en bolig og for at have 

sikkerhed og tryghed omkring deres boligsituation. At have en bolig er en basal menneskeret. For 

nogen kan dét at have sit eget hjem være overvældende og svært, men med den rette støtte kan det 

lykkes. Der ligger ofte en stor besparelse for kommunen ved at rykke borgere fra botilbud efter SEL § 

107 eller, hvis borgeren samtykker, § 108, til egen bolig med støtte efter SEL § 85. Derudover ligger 

der en kæmpe gevinst for borgeren i form af større selvstændighed og følelse af selvværd. 

 

Vores målgruppe 

Målgruppen for hjemtagelsesprojekter er borgere: 

o I botilbud eller på vej til at flytte i botilbud. 

o Som er bevilliget SEL § 107. 

o Borgere med væsentlig funktionsnedsættelse, bevilget SEL § 108, som samtykker til at 

modtage omfattende støtte jf. SEL §85 kombineret med ABL § 105. 

o Som er bevilliget bostøtte efter SEL § 85. 

o I ophold på et forsorgshjem, jf. SEL § 110 eller i ophold på kvindecentre, jf. SEL § 109. 

o Borgere uden bolig med særlige sociale problemer og/eller en eller flere psykiatriske 

lidelser. 

o Borgere som løslades eller udskrives fra en indlæggelse. 

 

Indsats 

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens handleplan, jf. SEL § 141, og i samarbejde med borgeren 

og dennes socialrådgiver lægges der en plan for hvordan overgangen til egen bolig skal foregå. Der 

skal findes en passende bolig, som borgeren kan være i og har råd til at bo i. Vi er med under hele 

processen. Vi hjælper med at finde en bolig, og håndterer alt det praktiske omkring flytningen. 

 Indsatsen vil ofte være massiv i starten af processen, hvor omvæltningerne og både størrelsen og 

mængden af udfordringer er størst. Målet er at nedsætte intensiteten i støtten over tid, så borgeren 

oplever en større grad af selvstændighed. 
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Støtte i hjemmet - SEL § 52.3.2  
 

Formålet med en indsats efter SEL § 52.3.2 er at kunne bevare familien samlet og genskabe 

harmonien i familien. Udfordringerne er ofte mange og forskelligartede, og dynamikken (eller mangel 

på samme) i familien betyder, at fremskridt for den ene vil påvirke den anden. Det er derfor vigtigt 

med løbende opfølgning og justering af indsats og fokus. 

 

Vores målgruppe 

En indsats efter SEL § 52.3.2 iværksættes i familier hvor der er bekymringer for barnets/børnenes 

trivsel og udvikling. De enkelte medlemmer i familien påvirker hinanden både positivt og negativt, og 

barnets mistrivsel kan derfor stamme fra problemer fra flere sider. 

Barnet/børnene kan have svære udfordringer, som fører til gnidninger og konflikter i forholdet 

med forældrene. Disse udfordringer kan være, men er ikke nødvendigvis begrænset til: 

o Psykiske diagnoser som autisme, angst og ADHD. 

o Risikoadfærd såsom begyndende misbrug og/eller selvskade. 

o Kriminel tilknytning. 

 

Forældrene kan have udfordringer med at håndtere barnets/børnenes problemer, og dermed komme 

til kort i forældrerollen. Udfordringerne hos barnet kan også skyldes problemer hos en eller begge 

forældre, bl.a. i form af: 

o Ustabile rammer og strukturer i familien generelt. 

o Manglende forældrekompetencer. 

o Ressourcesvaghed hos familien. 

o Psykiske problemer hos én eller begge forældre. 

o Misbrug hos én eller begge forældre. 

  

Indsats 

Indsatsen vil sigte efter at støtte familien i at fungere på en måde, så den eller de bekymringer der er 

for barnet eller børnene mindskes eller helt forsvinder. En vigtig del af indsatsen vil være at hjælpe til 

at skabe et bedre samspil og samarbejde mellem barnet/børnene og forældrene, og dermed give 

dem redskaber til at finde en anden måde, at være familie på, som fungerer mere optimalt for alle 

parter. Indsatsen vil altid være fleksibel og løbende blive justeret og tilrettelagt efter, hvordan 

udviklingen hos det enkelte medlem samt hos familien som helhed udvikler sig.  
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Familiebehandling - SEL § 52.3.3  
 

Formålet med indsatsen er at skabe mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien, så de indbyrdes 

relationer bliver mere positive og gensidigt respektfulde. Hermed fremmes barnets/børnenes 

muligheder for udvikling og trivsel, og samarbejdet mellem forældrene, samt mellem forældrene og 

barnet/børnene vil udvikle sig positivt. 

 

Vores målgruppe 

Vi kommer som regel ind i familiebehandlingssager når samarbejdet i og med familien er gået i 

hårdknude. Det kan være situationer hvor kommunens egne familiebehandlere er blevet lukket ude, 

hvor der er brug for særlige kompetencer, eller hvor der er brug for en mere fleksibel indsats end der 

er muligt indenfor de kommunale rammer. 

 

De familier vi arbejder med kæmper med flere problemer og udfordringer: 

o Store udfordringer med at kommunikere hensigtsmæssigt og konstruktivt. 

o En eller flere diagnoser hos ét eller flere familiemedlemmer. 

o Opdragelsesudfordringer. 

o Utilstrækkelighed i forældrerollen. 

o Dårlig eller mangelfuld kommunikation mellem familiemedlemmerne. 

o Problemer som følge af skilsmisse, fælles forældremyndighed, sammenbragte 

familiesituationer og/eller samvær. 

 

Indsats 

En familiebehandlingsindsats er en helhedsorienteret indsats. Indsatsen opstartes som regel fordi der 

ses en problematisk adfærd hos barnet eller den unge. Men denne adfærd skyldes ikke nødvendigvis 

eller udelukkende problemer hos barnet/den unge, men er oftest et symptom på en disharmoni i 

familien. Derfor vil vi i indsatsen hele tiden hæve os op og se helheden. Det sikrer at vi har blik for, 

hvor de næste udfordringer ligger, så indsatsen bliver mest virkningsfuld. Familier er et team, og det 

nytter ikke kun at kigge på enkeltelementerne – vi er nødt til at se på alle elementerne, både hver for 

sig, men i særdeleshed også i sammenhæng med hinanden. 

Der vil være fokus på at styrke forældrenes kompetencer til at håndtere forældrerollen, samt på 

at styrke deres viden og forståelse for deres barns/børns udvikling og behov. Samtidig vil der være 

fokus på at hjælpe barnet/den unge med at forstå sig selv, og acceptere og respektere sig selv og 

sine forældre. 
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Kontaktpersonsordninger - SEL § 52.3.6  
 

Der kan tilknyttes en fast kontaktperson til enten familien eller barnet/den unge. En 

kontaktpersonsordning er en forebyggende og tidlig indsats. Formålet med indsatsen - uanset om 

kontaktpersonen er knyttet til barnet/den unge eller familien som helhed – er, at bearbejde og løse 

de udfordringer og konflikter som allerede eksisterer og som lurer om hjørnet, så en mere indgribende 

indsats senere kan undgås. Derudover er formålet at få større indblik i hvordan problemerne opstår, 

så forståelsen for disharmonien hos barnet/den unge og/eller hos familien bliver mere klar, og 

dermed lettere at rette op på. 

 

Vores målgruppe 

Vi tilknyttes ofte som kontaktperson for barnet/den unge når barnet/den unge: 

o Har en eller flere diagnoser som både barnet/den unge og dennes omgivelser har svært ved 

at håndtere. 

o Har udviklet et alkohol- og/eller stofmisbrug. 

o Udviser omfattende bekymrende adfærd, herunder når barnet/den unge er på en kriminel 

løbebane. 

 

Når vi tilknyttes som kontaktperson på en familie, er det oftest fordi familien har høj grad af mistillid, 

og ikke formår at kommunikere hensigtsmæssigt. Vores medarbejder fungerer her som alle i familiens 

tillidsperson, som de alle kan betro sig til. 

 

Indsats 

Indholdet af den konkrete indsats vil tage afsæt i handleplanen og de konkrete delmål der fastsættes 

for indsatsen. Når kontaktpersonen tilknyttes barnet, vil indsatsen oftest koncentrere sig om at støtte 

barnet/den unge i forholdet til familien og venner, samt motiveringsarbejde i forhold til fastholdelse 

og gennemførsel af skolegang. Når kontaktpersonen tilknyttes familien som helhed, vil kontaktpersonen 

agere som mægler og ordstyrer, og hjælpe alle familiemedlemmer til at se, forstå og rumme hinanden 

og sig selv. Ved at styrke deres interne relationer samt relationerne til deres netværk, vil indsatsen 

mindskes over tid, og på sigt kunne afsluttes. 
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Støtteperson - SEL § 54 .1 
 

Formålet er at støtte forælderen/forældrene til anbragte børn, i samværet med deres barn/børn 

under anbringelsen, samt at lette samarbejdet med myndigheden. Støtten skal både hjælpe 

forælderen med at håndtere samværet og omstændighederne omkring anbringelsen, men også så vidt 

muligt medvirke til at løse de problemer, som ligger til grund for anbringelsen. Dette med henblik på 

at støtte forælderen/forældrene i at varetage omsorgen for deres barn/børn ved en hjemgivelse 

og/eller i samværet under anbringelsen. 

 

Vores målgruppe 

Vi arbejder især, men ikke udelukkende, med forældre som: 

o Har anden etnisk baggrund end dansk. Her kan frustrationerne omkring selve anbringelsen 

være store, og det er vigtigt at støttepersonen her kan forstå borgerens perspektiv og 

kulturelle baggrund. Herudover kan det være vigtigt at støttepersonen forstår og eventuelt 

taler forælderens/forældrenes modersmål, da sprogbarrierer ofte medfører misforståelser. 

o Har massive sociale og/eller psykiske udfordringer, hvor flere foranstaltninger er iværksat 

omkring forælderen/forældrene. 

 

Indsats 

Støttepersonens fornemmeste opgave er at lytte til og forstå forælderens/forældrenes frustrationer 

og fortvivlelse, og hjælpe dem til at forstå de regler og den lovgivning, som myndigheden arbejder 

efter. At få sit barn fjernet er en meget traumatisk oplevelse, og det bliver kun mere traumatisk, når 

man ikke kan forstå hvorfor det er sket, og hvordan man kan få sit barn/sine børn hjem igen. 

Derudover hjælper støttepersonen forælderen/forældrene til at etablere et godt samarbejde med 

anbringelsesstedet. Dette er til stor gavn for børnene, som hurtigt mærker hvis der er dårlig stemning 

blandt de voksne. Derudover er anbringelsesstedet vigtig for forælderens/forældrenes forståelse af, 

hvordan deres børn har det, og samarbejdet mellem myndigheden, anbringelsesstedet og 

forælderen/forældrene kan have stor betydning for udsigterne til, at barnet/børnene kan komme 

hjem igen. 
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Mentor - LAB § 31B 
 

Hos Center for Social Inklusion tilbyder vi mentorstøtte til borgere, som har behov for en indsats med et 

beskæftigelsesrettet sigte, så borgeren kan deltage i eller blive klar til at deltage i et 

beskæftigelsesrettet tilbud. 

 

Vores målgruppe 

Vi arbejder vi ofte med de borgere som har svære, komplekse og sammensatte udfordringer, men 

hvor der alligevel er en forventning om, at borgeren har en form for arbejdsevne. Vi tror på at der er 

brug for alle, og at det er vigtigt for alle at have noget meningsfuldt at stå op til. 

Nogle kan rykke sig langt og hurtigt, andre kort og over længere tid, men alle kan udvikle sig, på 

den ene eller den anden måde. Den målgruppe vi som oftest arbejder omkring omfatter blandt andet 

men ikke udelukkende borgere med: 

o En døgnstruktur, der ikke kan forenes med faste sove- og mødetider. 

o Misbrugsproblemer. 

o Psykiske problemer, social angst mv. 

o Tilknytning til grupper uden normer for legal selvforsørgelse. 

o Ingen eller kun meget sporadisk arbejdsmarkedserfaring. 

o Fysiske gener og ubehag som hindrer borgeren i at være stabil på arbejdsmarkedet. 

o Svagt og/eller meget uddannelsesfjernt netværk. 

 

Indsats 

Den specifikke indsats er meget varierende i karakter, og er altid tilpasset den enkelte borgers 

specifikke funktionsniveau og Jobcentrets vurdering. Vi støtter op om at få styr på de problemer, som 

blokerer for at der kan arbejdes med at udvikle arbejdsevnen, f.eks. økonomi, overholdelse af 

lægeaftaler, tandlæge, personlig hygiejne, døgnrytme mv. 

Vi arbejder særligt med motivation og fysisk guidning til at komme ud af hjemmet, blive vækket om 

morgenen, deltage kontinuerligt ved f.eks. møder i Jobcenter, lægebesøg, fremmøde i projekter, 

bustræning mv. Motivation og fysisk guidning til at få personens hjem til at fungere, hvis den 

manglende struktur er en praktisk og afgørende hindring for at pågældende kan komme på 

arbejdsmarkedet. Mentorindsatsen kan let kombineres med indsatser efter anden lovgivning f.eks. 

socialpædagogisk støtte efter SEL §85, eller som en forebyggende indsats efter SEL §82b. 

 I samarbejde med borgeren og dennes socialrådgiver fastlægges konkrete mål for den 

beskæftigelsesrettede indsats. Indsatsen bliver løbende vurderet i samarbejde med socialrådgiver, og 

indsatsen justeres løbende for at matche borgerens faktiske og aktuelle funktionsniveau. 
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Pædagogisk skærmning 
 

Hos Center for Social Inklusion kan vi også tilbyde pædagogisk skærmning. Forud for opstarten af en 

sådan opgave har vi en dybdegående dialog med socialrådgiveren (og eventuelt andre relevante 

parter). Her får vi indblik i hvilken borger vi skal samarbejde med, og sikrer at der sættes den rette 

pædagogik, ramme og struktur op, som matcher den aktuelle borger. 

 

Vores målgruppe 

Hos Center for Social Inklusion er det ofte borgere, som igennem en kortere eller længere periode har 

udvist en adfærd, som skaber utryghed hos medarbejderne/omgivelserne. Der er forsøgt mange ting, 

som af forskellige årsager ikke virker. Borgeren er fortsat urolig og svær at håndtere. Det kan være 

borgere: 

o Som er dobbelt-diagnosticerede. 

o Der lider ad alkohol-demens. 

o Som har svære kognitive udfordringer. 

o Med massive sociale problemer, herunder hjemløshed og misbrug. 

o Som har været udsat for massivt omsorgssvigt. 

o Som udviser selvskadende og udadreagerende adfærd. 

o Der afventer plads på et specialiseret botilbud. 

 

Indsats 

Hos Center for Social Inklusion arbejder vi pædagogisk med at sætte rammer, struktur og 

forudsigelighed for borgeren. Her vil der ofte være tale om både rent fysiske rammer, men også om 

kommunikative- og samværsmæssige rammer. Hos os betyder skærmning, at vi arbejder pædagogisk 

med at lave rammer for borgeren. Vi ønsker at skabe en ramme, som kan nedsætte eller dæmpe 

impulser, stimuli og ”støj” fra omgivelserne. I samarbejde med de medarbejdere, som i forvejen har 

kendskab til borgeren, sigtes der på at skabe ro, struktur og forudsigelighed for borgeren. Ved at 

skabe en ro-givende hverdag kan borgeren bedre rumme de specifikke udfordringer som han/hun 

opleves/oplever at have. 

Det tætte samarbejde med myndigheden i denne type sager etableres også med eventuelle 

samarbejdspartnere, som socialrådgiveren kobler på sagen. God kommunikation og sparring er 

nøglen til en effektiv og frugtbar indsats til gavn for borgeren. 
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Medarbejdersikkerhed 
 

Center for Social Inklusion tilbyder at yde medarbejdersikkerhed på konkrete opgaver. Inden vi 

påtager os en opgave med at skabe medarbejdersikkerhed, er det vigtigt at vi er sat grundigt ind i 

opgaven. Desto mere vi ved om borgeren, om det arbejde der allerede udføres, og det personale vi 

er ansat til at sikre og samarbejde med, desto bedre kan vi udføre vores arbejde. 

 

Vores målgruppe 

Hos Center for Social Inklusion møder vi mange typer af borgere i opgaver omkring 

medarbejdersikkerhed. Vores fornemste opgave er at sikre, at jeres medarbejdere kan færdes trygt 

på arbejdspladsen, og således har overskud til at anvende deres faglighed og kompetencer i det 

pædagogiske arbejde omkring borgeren. Vi får oftest henvendelser omkring borgere: 

o Som har psykiske vanskeligheder og/eller udviklingshæmning. 

o Med demens, også alkoholbetinget. 

o Som har været udsat for massivt omsorgssvigt. 

o Med svære kognitive udfordringer. 

o Med komplekse udviklingsforstyrrelser. 

o Som er domfældte og kriminalitetstruede. 

o Med problemskabende og udadreagerende adfærd. 

 

Indsats 

Vi rykker ud som et værn mellem det pædagogiske personale og udadreagerende borgere, og sikrer 

et trygt arbejdsmiljø for jeres ansatte. Vi leverer både personligt og fysisk robuste medarbejdere, som 

står standby ude hos borgeren. Vi rekrutterer til den konkrete opgave, og kan stille med 

medarbejdere som er mere end bodyguards. Vores medarbejdere har socialpædagogisk indsigt og 

forståelse, og kan således håndtere både borgeren og specifikke situationer omkring borgeren på 

hensigtsmæssig vis, og de er vant til at arbejde i et uforudsigeligt og til tider risikofyldt miljø. 

Vi sigter efter et nært samarbejde med både den konkrete socialrådgiver, og med det personale 

som vi er sammen med på opgaven i det daglige. Kommunikationen mellem de forskellige parter vil 

afhænge af den kommunikationsmetode som er valgt og iværksat på forhånd, og som anses som den 

mest optimale efter omstændighederne. 
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Kontakt os 
 

Vi er altid klar til en uforpligtende snak over en kom kaffe om hvad vi kan tilbyde jer. 

 

I kan ringe til os på tlf. 8161 8810 

Eller sende os en mail på kontakt@socialinklusion.dk 

 

Hvis I har behov for at sende os en sikker mail kan det gøres 

• via E-boks og vores CVR-nummer: 3855 7394 

• Eller via sikkerpost@socialinklusion.dk. Hent blot vores certifikat i den offentlige certifikat-

database 

 

 

Læs mere om os og hvad vi kan på vores hjemmeside https://socialinklusion.dk/ 

https://socialinklusion.dk/kontakt/
mailto:kontakt@socialinklusion.dk
mailto:sikkerpost@socialinklusion.dk
https://socialinklusion.dk/

