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Adventstider!
Här kommer årets sista nyhetsbrev med en
önskan om en fridfull jul. Vi har som
tradition att skänka en liten slant till någon
organisation som vi tycker gör värdefulla
insatser för människor, istället för att
skicka julkort. I år har vi valt att stödja
Plans flickprojekt och Musketörerna i
Rågsved.
Vi har haft låg beläggning i boendestödet under hösten men nu har det vänt och vi ser fram
emot nya placeringar. Efterfrågan på träningslägenheter är hög och vi har utökat antalet
träningslägenheter nu i december. I de utvärderingar vi får tillbaka av placerande
handläggare är betyget för vår verksamhet mycket gott och Stockholms stads uppföljning gav
oss fina omdömen. Vi gör det vi säger att vi ska göra och vi håller den kvalitet vi utlovar.
Även i detta nummer presenteras en medarbetare och nu har turen kommit till Inger Öhman
(bilden), verksamhetschef.

Om oss
Ungdomsvärnets verksamhet med stöd till
unga vuxna bedrivs i boendestöd och
träningslägenheter. Som tidigare nämnts
(nr 1) drevs verksamheten förut av en
annan huvudman och hette då
Skyddsvärnets boendestöd. Boendestödet
startade redan 1996 och sedan 1998 har
Inger Öhman varit chef för verksamheten.
År 2012 tog personalen över verksamheten
och Ungdomsvärnet startades. Sedan år
2002 har personalgruppen arbetat
tillsammans. Vi har gått igenom mycket
tillsammans och blivit starka. Vi upplevs
både av handläggare och de boende som
stabila och erfarna. Det skapar en tillitsfull
och trygg stämning som vilar på ett

ömsesidigt respektfullt bemötande. Vi tar
emot unga vuxna 18-25 år med
psykosocial problematik. Insatsen beviljas
enligt SoL. Vi har sedan 2007
framgångsrikt slussat ut ensamkommande
flyktingungdomar och vi får ofta besök av
”gamla” ungdomar som berättar om hur
deras liv utvecklats här i Sverige. Det gör
oss glada. I december har antalet platser i
träningslägenheter utökats. I boendestödet
finns för närvarande 15 boendeplatser.

Kompetensutveckling
I september deltog alla medarbetare i
kursen ”psykisk livräddning” som
anordnas av Föreningen Psykisk hälsa. Det
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var en grundläggande kurs för vuxna som
hjälper unga, en första hjälpen till psykisk
hälsa. Genomgående fick vi lära oss de 5
stegen: BLEUS.
1. Bedöm situationen, ta kontakt.
2. Lyssna öppet och fördomsfritt.
3. Erbjud stöd och information.
4. Uppmuntra personen att söka
professionell hjälp.
5. Stöd personen att skaffa andra
hjälpresurser.
Dessa 5 punkter finns nu med i
Ungdomsvärnets Kris- och
Beredskapsplan.

och som passar vår vision. Förra året gick
julgåvan till Maskrosbarn och i år har vi
valt att stödja PLAN:s projekt för flickors
rättigheter i världen
(http://plansverige.org/flicka) och

Vision-värdegrund-etik

Inger Öhman är en eldsjäl som har arbetat
med ungdomar i 20 år. Hon började med
tjejgrupper i Botkyrka för att sedan arbeta
med boendestöd och träningslägenheter
inom Föreningen Skyddsvärnet i
Stockholm där hon var anställd i 17 år.
Som egen företagare lär hon sig nya saker
hela tiden och med hjärtat kvar inom ideell
sektor arbetar hon för klienternas bästa och
liksom tidigare går vinsten till att förbättra
företagets verksamhet. Min människosyn
har inte förändrats, skillnaden däremot är
att jag som företagare har en större frihet
att leda verksamheten i den riktning där
behoven finns och att kunna skräddarsy
lösningar för klienters bästa, svarar hon på
frågan om vad som förändrats mest i att
går från ideell sektor till privat sektor.

Ungdomsvärnets vision är att arbeta för att
unga människor ska ha förbättrade
livsvillkor. Vår värdegrund utgår från FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna. Vår verksamhet präglas av
tilltron till människans fria vilja och
förmåga till självstyrande. Varje människa
är unik och har ett värde som inte får
kränkas. Alla människor ingår i ett socialt
sammanhang och har lika värde.
Ungdomsvärnets personal har att förhålla
sig till den av SSR:s (2006) antagna etiska
kod för socialarbetare. Koden avser att
skapa insikt om etiska normer för det
professionella arbetet och öka
uppmärksamheten på etiska problem.
Genom kompetensutveckling och etiska
resonemang kan välgrundade bedömningar
göras. Grunden för allt arbete inom vår
verksamhet utgår från människovärdesprincipen.

Julgåvor
Varje år skickas många julkort och det
tycker vi är trevligt men vi väljer istället att
stödja meningsfulla projekt och
organisationer som vi tycker gör något bra

MUSKETÖRERNA I RÅGSVED som arbetar
för att förändra livsvillkoren för utsatta
människor, deras barn och familjer
(http://musketorerna.org/).

Presentation av Inger

Privat har Inger bokstavligt talat många
bollar i luften. Hon spelar fotboll både
seriespel och korpfotboll. Det senaste
projektet hon är drivande i är att få igång
beachfotbollen i Stockholm. Inger är gift
och har tre barn. Förutom familj, arbete
och fotboll är hon intresserad av kultur i
alla former. Hon älskar film och den
senaste filmen som kändes ordentligt var
” I lodjurets timme”.
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