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Äntligen…
… har kylan gett med sig och värmen
kommit! Det känns som om det inte bara är
träd och blommor som slår ut, vi människor mår också gott av ljuset. Sommaren
och semestern närmar sig, men vi här på
Ungdomsvärnet är igång precis som
vanligt hela sommaren.
En riktigt härlig sommar önskar vi gamla, och nya, samarbetspartners! Naturligtvis önskar
jag även vår personal det, t ex Peter Sandberg på bilden som presenteras i detta nummer.
Själv ska jag försöka hinna njuta lite mellan varven, har fullt upp med att skriva en D-uppsats
om ADHD för min magisterutbildning på Ersta Sköndal högskola. Men någon stund i solen
ska jag nog hinna med. Sol och värme önskar jag er!
Inger Öhman, verksamhetschef

Lediga platser!

Färska erfarenheter

Nu har Ungdomsvärnet varit igång i 1,5 år
som ett personaldrivet företag. Vi tycker
det är mycket givande med samarbetet med
både gamla och nya uppdragsgivare. Ännu
så länge har vi haft en genomgående
mycket hög beläggning och tyvärr tvingats
att tacka nej till flera uppdrag.

Ungdomsvärnet ”knoppade” den 1 januari
2012 av från Skyddsvärnet där vår verksamhet började 1996 som boendestöd.
Omställningen från att arbeta i den ideella
sektorn till att verka i företagsvärlden har
allra mest handlat om hur man driver verksamheten administrativt och ekonomiskt.
Det har inte alls förändrat våra hjärtan och
engagemang för de unga vuxna som vi
arbetar med. I vår roll som socialarbetare
är vi precis som tidigare, däremot har vi
fått en större handlingsfrihet.

Platser fr o m 1 juni
Det är därför med stor glädje som vi nu
äntligen kan erbjuda lediga platser i både
boendestöd och träningslägenhet från och
med i juni. Hör av er, så bestämmer vi om
vi ska komma till er, eller ni till oss, för
information, referenser, studiebesök, etc.

Fortsättning på
nästa sida
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Hjälp in på arbetsmarknaden
Ett exempel på vad vi nu lätt kan besluta är
att anställa någon av våra tidigare boende,
om möjlighet och tidpunkt kan sammanfalla. En sådan chans kom i december, då
vi kunde anställa en vaktmästare/lokalvårdare på halvtid, som för flera år sedan
bott hos oss och som vi följt sedan dess.
För denne blev det en god erfarenhet
eftersom vi nyligen blev lämnade till
förmån för ett heltidsarbete! Men givetvis
gör det oss enbart mycket glada och vi
önskar lycka till.
Andra alternativ
Ytterligare ett exempel på något som nu
varit lätt att genomföra var något vi gjorde
i slutet av förra året. Inför julen valde vi att
inte sända några julkort till våra samarbetspartners, med flera, för att bl a spara på vår
miljö. Vi ansåg även att de pengarna kunde
komma till bättre användning och donerade
därför medel till en organisation som
arbetar med vår målgrupp. En annan jul
kan det komma att bli en annan organisation, men julen -12 donerade vi till
föreningen Maskrosbarn.

Nya samarbetsformer
I år har vi deltagit i mässorna ”Psykisk Ohälsa” på Stockholm Waterfront Congress
Center i januari och på ”HVB-dagen” på
Kulturhuset i april. Båda var spännande
och intressanta erfarenheter med fina
föredrag och engagerande möten.
Utslussning från behandling
Många deltagare tog tillfälligt i akt att
besöka vår monter och samtala med oss.
Vi noterade då ett stort behov av samarbete
gällande utslussningsalternativ för unga
vuxna som är i någon form av behandling.

Det är något vi gärna vill utveckla. En av
våra styrkor är att vi kan ”skräddarsy”
olika lösningar, så självklart vill vi hjälpa
till om vi kan.

Presentation av Peter
Peter Sandberg är diakon och började på
boendestödet i början av 2000-talet. Han
har arbetat på behandlingshem och gått
vidarutbildningar i bl a MI (Motiverande
samtal) samt är instruktör i ART (Aggression Replacement Training).
Många språk
Innan Peter läste till diakon och började
arbeta socialt, hade han en helt annan inriktning på sitt yrkesliv. Han arbetade med
diverse inom området ”shipping” (åt rederier) och det arbetet förde honom över hela
jordklotet. Det blev sex år i Thailand, samt
längre perioder även i Argentina och
Moçambique. På detta sätt har Peter både
fått stora kunskaper i hur det är att komma
ny till ett annat land och i olika språk,
erfarenheter som kommer till användning i
arbetet.
Ungdomsarbete
Peter arbetade med ungdomar på en
ungdomsgård för många år sedan och
märkte snart att detta var något han tyckte
mycket om. Arbetet med att bygga upp en
bärande relation med de boende tycker
Peter är bland det roligaste med arbetet på
Ungdomsvärnet. – Detta att få ta del, och
även få vara en del, av deras liv, är stort
och betydelsefullt, säger han. Med de kloka
orden avslutas denna korta presentation.

Ungdomsvärnet, Nybohovsbacken 43, 117 64 Stockholm, Telefon: 08-659 30 32, Fax: 08-659 30 36,
E-post: info@ungdomsvarnet.se, www.ungdomsvarnet.se

