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SUF SYD’s vision er at udvikle og arbejde med metoder og
indhold som gør den afgørende forskel for unge og familier
med betydelige personlige og sociale problemstillinger
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SUF SYD

Hvem er vi

En fleksibel samarbejdspartner

SUF SYD er en social virksomhed, der arbejder med en vifte af
tilbud til svært belastede unge og familier. Vi er en del af Den
Sociale Udviklingsfond (SUF) der blev etableret i 1991.
SUF er organiseret som en erhvervsdrivende fond, der arbej-der
på nonprofit grundlag. SUF består af 16 afdelinger fordelt over
hele landet. SUF SYD arbejder primært i den jyske del af region
Syddanmark.

SUF SYD er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner.
I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste
løsninger til den rigtige pris, er det vores ønske, at indgå i et dynamisk samarbejde omkring de målgrupper, som det er vanskeligt at finde hensigtsmæssige tilbud til.
Målet er at skabe holdbare løsninger for unge og familier med
personlige og sociale problemstillinger, og bringe de unge frem til
en livssituation, hvor deres ressourcer kan nyttiggøres til gavn for
dem selv og deres omgivelser.

Værdier
Vi arbejder hovedsageligt med mennesker, der har været igennem mange negative oplevelser i deres liv. Forudsætningen for
at opnå gode resultater er, at vi holdningsmæssigt og metodisk
arbejder på grundlag af et menneskesyn, som indeholder de
centrale værdier for menneskelig eksistens og udvikling.
Derfor er relationen mellem den unge/familien og socialkonsulenten hjørnestenen i vores arbejdsmetode.
Vores grundlæggende syn på vore unge og deres familier er, at
de repræsenterer en værdi og ressource, og at de har behov for
at være skabende og aktive, møde ligeværdighed og respekt,
samt få positiv opmærksomhed og påtage sig ansvar og medindflydelse i forhold til deres liv og fremtid.

En vifte af tilbud
Vi arbejder med en flerstrenget organisationsmodel, der indeholder en række tilbud, som hver især og sammen kan løse
forskelligartede opgaver. Vores grundlæggende menneskesyn og
forståelse af de unge er ens, uanset hvilke kategori vi konkret
beskæftiger os med.
Derfor opnår vi en betydelig faglig synergieffekt som resultat af
organisationens forskellige indsatsområder.

Kompetenceudvikling i Kolding, Aabenraa
og andre lokalområder i Sydjylland
I en kombination af at Bo-tilbud og træningsaktiviteter tilbyder
vi problemløsning og kompetenceudvikling i forhold til de unges
personlige, sociale, familiemæssige, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige behov.
Vi tager udgangspunkt i de enkelte unge, fordi forudsætningen
for succes er, at tilbudet tilrettelægges på grundlag af de unges
samlede livserfaringer. De unge har typisk en lang række personlige og faglige nederlag med i “rygsækken”.
Målet er, at de lærer at håndtere deres liv på en mere kompetent
og konstruktiv måde.

Akutte løsninger og udredning af særlige sager
Vi tilbyder akutte løsninger med udredning. Udredningsforløbet
afsluttes med en rapport med forslag til den fremtidige handleplan. Strategien og organiseringen består af følgende tre trin:
Akutløsning:

Efter aftale med kommunen rykker vi ud her
og nu, og skaber kontakt med den unge og
evt. forældre. På denne baggrund organiseres og iværksættes en akut løs-ning for en
periode på maksimum 4 uger.

Udredning:

Gennemførelse af helhedsmetodisk udredning, hvor der inddrages relevant pædagogisk, psykologisk, psykiatrisk og lægefaglig
ekspertise. Der udarbejdes statusrapport
med forslag til handleplan til brug for kommunens vurdering af det videre forløb. Tidsperspektivet er maksimum 3 måneder.

Indsats:

I statusrapporten beskrives relevante løsningsforslag. De kan både indeholde SUFs
egne eller andre tilbud.

Tilbudene indeholder:
Individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger
Målrettet personlig og social udvikling og træning
Deltagelse i strukturerede sociale fællesaktiviteter
Relationen til -og samarbejdet med familie, kæreste, venner,
naboer, arbejde, uddannelse og offentlige instanser
En relevant bolig
En fast og kontinuerlig socialkonsulent
Mulighed for kontakt døgnet rundt - året rundt
Træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som f.eks.
indkøb, kost, hygiejne og økonomi.
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Misbrugsbehandling for unge
Der er et stort behov for tilbud til unge, der er kommet ind i et
misbrug i en tidlig alder. Derfor tilbyder vi en ny helhedsmetodisk
måde at arbejde med misbrugsbehandling og udvikling af unge
på.
De unge vil gerne et andet liv, men de tør ikke drømme om noget
andet. Kunsten er at få dem til at turde drømme og tro på en
fremtid, hvor de kan bruge deres evner i forhold til deres personlige og sociale liv, uddannelse og job.
Behandlingsstrategien indeholder følgende hovedbestanddele:
Motivationsfase.
Afklarende samtaler med den unge.
Ambulant behandling og udvikling for unge
hjemmeboende.
Ambulant behandling og udvikling for unge i egen bolig.
Behandling og udvikling kombineret med Bo-tilbud i SUF.
Udslusning og efterbehandling.

Spiseforstyrrelser

Ambulant behandling
For visse unge, er der både kvalitative og økonomiske fordele ved
ambulant behandling. Problemstillingerne løses i de unges nærmiljø med udgangspunkt i, at de bor sammen med deres familie
eller i et Bo-tilbud som vi etablerer.
Tilbuddet er et alternativt/supplement til anbringelser på døgninstitution eller psykiatrisk hospital, og gælder for de unge, hvor
den ambulante løsning findes mest hensigtsmæssig.
Den ambulante indsats kan være første fase af en løsning, hvor
det senere i forløbet vil være hensigtsmæssigt, at flytte hjemmefra eller fortage et geografisk miljøskifte.
I en årrække har SUFs socialkonsulenter ydet ambulant behandling i samarbejde med en lang række kommuner i Sydjylland.

Målgruppen er unge fra minimum 14 år, der lider af anoreksi,
bulimi eller selvskadende adfærd.
Vi tilbyder ambulant udredning og behandling af spiseforstyrrelser.
Der er tale om et alternativ og supplement til anbringelse på
psykiatrisk hospital eller andre former for døgnforanstaltninger.
Både kvalitativt og økonomisk er der store fordele ved at arbej-de
ambulant med udgangspunkt i familien og nærmiljøet.
Behandlingen inddrager alle relevante aspekter i den unges
personlige og sociale liv, og opbygges i følgende faser:
1.

Afklaring med analyse af problemstillingen.

2.

Værktøjer og træning i forhold til problemstillingerne.

3.

Terapeutisk/pædagogisk bearbejdning af de bagvedliggende årsager.

4.

Terapeutisk/pædagogisk støtte i selvhjælpsfasen.
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Jobtræning / afprøvning og udredning

Konsulent og undervisning

Som supplerende indsats til vor øvrige aktiviteter tilbyder vi
på vores interne og eksterne værksteder en række individuelt
tilrettelagte trænings og udredningsaktiviteter indenfor primært
autobranchen, service og håndværk.
SUF SYD har et stort netværk af private mindre virksomheder,
som vi samarbejder med i forhold til at løse arbejdsmarkedsrelaterede opgaver.
Målet kan være:

Vi deler gerne ud af vore mange erfaringer fra arbejdet med
svært belastede unge og deres familier.

At afdække et tydeligt billede af de unges evner og ressourcer
indenfor de specifikke faglige områder.
At afprøve de unges interesser og potentialer med henblik på
evt. valg af uddannelse.
En modningsproces eller oplæring med henblik på senere
ansættelse i en virksomhed.
Afprøvning og udredning i relation til f.eks. fleks og skåne job
eller pension.

Undersøgelser, vurdering og forslag til løsninger af
vanskelige sager.
Konsulentbistand til kommuner og institutioner.
Ambulant gruppearbejde for truede unge.
Foredrag, workshop og kurser vedrørende arbejdet med vore
unge og familier.

Målgrupper
Unge som i betydelig grad mistrives.
Ved ambulant indsats er det unge fra ca. 14 år, og ved løsninger
hvor Bo-tilbuddet indgår, er det unge fra ca. 16 år.
Uanset deres reaktions- og adfærdsmønster er det karakteristisk, at de har uhensigtsmæssige måder at vise omverdenen,
at de er hårdt belastet af svigt, overgreb og mistolkninger fra
voksenverdenen. De lider derfor af store mærkbare eller skjulte
psykiske smerter som kommer til udtryk på mange forskellige
måder.
Svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder
Adfærdsvanskeligheder og kriminalitet
Psykiatriske problemstillinger
Betydelige problemstillinger i familien
Stof -og alkoholmisbrug
Spiseforstyrrelser
Selvskadende adfærd
ADHD
Dobbeltdiagnoser
Angst og depression
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Udviklingsnetværk og tænketank

Økonomisk strategi

Vi samler fagfolk som har viden og erfaringer fra forskellige
organisationer og faglige positioner.
Formålet er, at nye ideer skal fødes, udvikles, afprøves og implementeres til gavn for det sociale arbejde uanset hvor, og af hvem
det udføres.

Vi arbejder ud fra en strategi om at gøre det rette på det rigtige
tidspunkt.
Dette indebærer, at indsatsen udføres på grundlag af en
erfaring om, at set i et flerårigt perspektiv, er det muligt at skabe
sammenhæng mellem høj kvalitet, og lav omkostning.
Vi opererer med forskellige takster for indskrivning, således at
prisen tilpasses den enkelte unges særlige problemstilling og
behov.

Arbejdet med vore unge og familier kræver omfattende personlige og faglige kompetencer.
I ansættelsespolitikken tager vi højde for, at medarbejderne skal
have relevant faglig uddannelse, primært indenfor det humanistiske område.
Udover grundkompetencerne har medarbejderne konkret viden
og erfaringer fra arbejde med målgruppens forskellige og komplekse problemstillinger.
Medarbejderne er mennesker med store personlige og faglige
kompetencer. De er engagerede, fleksible, målrettede og ønsker
at gøre en forskel i samarbejdet med de unge og deres familier.
De er i besiddelse af en betydelig empati og hand-lekraft, og har
kompetencer til at arbejde med individuelle og gruppedynamiske
vækstprocesser hos unge og familier med store personlige og
sociale problemstillinger.

Kontakt og visitation til SUF SYD

Visitation

v/ Afdelingsleder og socialrådgiver Thomas Rotne

Visitation sker ved henvendelse til leder og koordinator

• Information om vore aktiviteter
• Priser
• Akutte løsninger

Thomas Rotne
tlf. 30 84 47 01
E-mail: sufsyd@suf.dk

• Visitation
• Rådgivning
• Kurser

SUF SYD

Oluf Ryesgade 7 R, 1 th, 6000 Kolding
Tlf.:
30 84 47 01
E-mail: sufsyd@suf.dk
Website: www.suf.dk/sufsyd
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