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Vilken sommar!
Den här sommaren har varit ovanligt fin
och det har de allra flesta välkomnat och
uppskattat. Ännu är det sol & varmt, fast
det har hunnit bli sent i månaden och
barnen har börjat traska iväg till skolan på
morgnarna! Det är knappt man tror det är
sant?! Hur vår medarbetare Giths (se bild)
sommar varit kan du läsa i detta nummer.
Många verksamheter går ner i fart på somrarna, oavsett väderlek, men så är det inte hos oss.
Vi har varit i full gång precis som vanligt och det har inneburit att flera av våra boende har
slussats ut under augusti. Det gör i sin tur att vi nu kan erbjuda flera lediga platser.
Läs mera om det nedan och välkomna med era förfrågningar!
Inger Öhman, verksamhetschef

Vårt utbud av tjänster

Kompetensutveckling

Ungdomsvärnets primära verksamhet är
givetvis boendestöd och träningslägenheter för unga vuxna, dvs åldrarna18 – 25 år.
Mindre känt är kanske att vi också har ett
ramavtal med Stockholm stad gällande
kvalificerat kontaktmannaskap.

Nu i september månad kommer alla medarbetare inom Ungdomsvärnet att gå en
kurs i psykisk livräddning som anordnas av
Föreningen Psykisk hälsa. De genomför ett
pilotprojekt tillsammans med Stockholms
län i MHFA (Mental Health First Aid),
som är ett program för att främja den
psykiska hälsan och förebygga självmord
som utvecklats i Australien 1999.

Ännu mera
Utöver det kan vi även erbjuda ett fåtal
familjehemsplaceringar. Vi arbetar ständigt
med att utveckla vår verksamhet och
avsikten är att åstadkomma en full vårdkedja för vår målgrupp. Tveka inte att ta
kontakt med oss för att höra vad vi kan
hjälpa till med i ditt ärende. Vi gör ofta
skräddarsydda lösningar.

Många utbildas
Lärare, övrig skolpersonal, fritidsledare,
socialarbetare, med flera yrkesgrupper som
arbetar med ungdomar kommer att delta.
Läs gärna mera på Psykisk Hälsas
hemsida; www.psykiskhalsa.se/om/mhfa/
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Sthlm stad kontrollerat
I sommar har Ungdomsvärnet haft besök
av Stockholm stad som en naturlig del av
deras uppföljningsarbete av ramavtalet de
tecknat med oss. Av dokumentet som
skrevs av inspektören från Socialförvaltningen framgår först och främst att vi
bedriver vår verksamhet helt i enlighet
med gällande avtal och att det inte bedömts
nödvändigt med vare sig återbesök eller
kompletteringar utifrån avtalets krav.

Citat från rapporten
I rapporten sägs det att ”Verksamheten har
en tydlig struktur och ett tydligt innehåll”.
Direkt därefter konstateras att vår verksamhet är ”rimligt bemannat” och att personalen har ”adekvat kompetens och tillgång till
relevant fortbildning”. Rapporten i sin
helhet kan vi självklart dela med oss av,
om så önskas. Det är bara att säga till!

Presentation av Gith
Gith Andersson är socionom och kom till
boendestödet som praktikant under utbildningen på ”Sopis” vårterminen 2001. Hon
trivdes bra, det ledde till sommarjobb och
timanställning under den fortsatta studietiden. Under 2004 blev hon fast anställd.
Från Småland
Till Stockholm kom Gith i unga år och
arbetade på långvård, med hemtjänst och
med vård av missbrukare. Föräldrarnas
engagemang i socialt arbete, både ideellt
och professionellt, utgjorde viss inspiration, men Gith visste tidigt att hon ville
arbeta med människor på något sätt.

Basist
Men musiken var länge en stor del av livet,
hon spelade i ett tjejband och det blev dominerande under en period. Bandet hade
spelningar, gav t o m ut en skiva, och
musiken blev en länk in till arbete på en
restaurang. Det var ett ställe med levande
musik varje kväll och mycket unga gäster.
Gith hade många ”stammisar” som ville
lätta sitt hjärta och hon tyckte om dem alla.
Högskolestudier
Efter en del år med musik, krogarbete och
långresor till många olika platser i världen
– Gith är den enda på Ungdomsvärnet som
färdats på floden i Amazonas! – blev det
familjebildning och dags för studier. Valet
av ”Sopis” var lätt och nu visste hon att det
var ungdomar hon ville arbeta med.
Vill inte byta arbete
- Det är en ynnest att få arbeta med unga,
tycker Gith. Om man kan göra något lite
för att de ska få en hjälp på traven, så är
det så oerhört värdefullt med tanke på att
de har hela livet framför sig, fortsätter hon.
Den vardagliga kontakten och möjligheten
att kunna skräddarsy arbetet är andra orsaker till att Gith trivs så bra på jobbet.
- Att någon har tid att lyssna är nog det
allra viktigaste i jobbet, funderar Gith
vidare, och menar det är viktigt för de unga
att de får uppleva en vuxen som står kvar i
sina liv. Hon kan tala länge om detta och
om arbetet, det är inte någon tvekan om att
Giths engagemang i arbetet är stort. Hos
henne finns ett stort och ett varmt hjärta för
de unga.
Och så, avslutningsvis, hur var sommaren?
- Den var skön, full fart med två kattungar
på sommarstället, svarar Gith leende.
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