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Kolding Krisecenter | 2016
Virksomhed, Værdi og Fokusområder
Adresse
Kolding Krisecenter
Nr. Bjertvej 89
6000 Kolding
Telefon, døgnåben hele året: 7553 1781
Mail: info@koldingkrisecenter.dk
Kolding Krisecenter har elevator og er handicapegnet

Hjemmeside
WWW.koldingkrisecenter.dk

Facebook
Kolding Krisecenter

Vores formål
Formål: Kolding Krisecenter ønsker at have styrket kvinden til et liv uden vold, når hun og hendes eventuelle
børn, forlader huset, og rejser videre ud i livet.

-og værdigrundlag
Overordnede værdier for de ansatte og frivillige:
Vi arbejder ud fra et grundlag, der bygger på åbenhed, synlighed og tolerance.
Vi har respekt for og tillid til beboerne.
Vi møder den enkelte kvinde, hvor hun er og ser hende som sin egen vigtigste ressource -og i den forbindelse
hjælper vi hende med at genvinde styrke og støtter hende i at træffe egne valg.
Vi møder børnene med respekt, tillid og forståelse for deres behov og aktuelle situation.
V giver plads til mangfoldighed og forskellighed.
Vi arbejder med bevidstgørelse af egne holdninger og fordomme, så de ikke bliver forhindringer i vores
indsats.
Vi vil være under stadig udvikling og stræbe efter høj kvalitet i vore aktiviteter.
Vi mener den frivillige indsats i vores hus styrker vores identitet ud fra devisen, at alle bidrager til den bedste
løsning
Vores værdier omsættes konkret i praksis, gennem god kommunikation på tværs. Hurtig konfliktløsning og
styrkelse gennem uddannelse og løbende supervision.
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Frivillige på Kolding Krisecenter
Kolding Krisecenter har tilknyttet en fast stab af ca. 40 frivillige, der er ”på arbejde” når personalet har
arbejdsfri.
Den frivillige deltager i et fast vagtsystem som dækker vagterne om aftenen, natten og i weekender samt
helligdage.
Den frivillige yder støtte og omsorg for krisecentrets kvinder og børn samt iværksætter aktiviteter.
Den frivillige modtager eventuel ny kvinde.
Den frivillige passer telefonen under vagten
Der afholdes Frivilligmøde mellem de frivillige vagter og Kolding Krisecenters leder ca. hver anden måned. På
møderne lægges vagtplanen for den kommende 2 måneders periode samt ordinært møde, herunder gerne
deltagelse af en gæst der vil fortælle om relevant emne.
Der er hvert år sommerfest og julefrokost for de frivillige.
Kolding Krisecenters frivillige vagter er omfattet af arbejdsskadeforsikring

Normering på Kolding Krisecenter
1 leder, uddannet pædagog, socialrådgiver samt diplomleder: 37 timer
1 børneperson, uddannet pædagog: 37 timer
1 uddannet pædagog, 37 timer
1 uddannet pædagog, 36 timer
1 uddannet socialrådgiver, 32 timer
1 praktisk medarbejder: 32 timer
1 kontorhjælp: 2 timer

Lovgivning
Kolding Krisecenter er et midlertidigt botilbud jf. Lov om social service §109. Der findes driftsaftale med
Kolding Kommune.
Kolding Krisecenter er en selvejende institution med egen bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Bestyrelsen har ansvaret som den overordnede ledelse. Der er ansat daglig leder, som varetager husets
daglige drift og personaleledelse.

Visitation
Lederen på Kolding Krisecenter har jf. lovgivningen visitationsretten og træffer, efter en faglig vurdering,
afgørelse om hvorvidt kvinden tilhører målgruppen, og om indskrivning kan finde sted. Såfremt det vurderes,
at kvinden ikke tilhører målgruppen, henvises til andet tilbud eller til bopælskommunen.
Det er lederen af kvindekrisecenteret der i samarbejde med kontaktpersonen og kvinden afgør, hvornår
formålet med opholdet er opfyldt og det derfor kan afsluttes.
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Henvisning
Offentlige myndigheder kan henvise en kvinde til ophold på et Kolding Krisecenter, men ikke visitere. Politi
og skadestue har ikke visitationsret.

Anonymitet
Af sikkerhedsmæssige grunde og af diskretionshensyn skal en kvinde kunne henvende sig anonymt til
Kolding Krisecenter. Den hidtidige bopælskommune skal dog senest 3 dage efter visiteringen, underrettes
om, at en af dens borgere har ophold på Kolding Krisecenter. Dette kan gøres, uden at kvindens navn og cprnummer oplyses.

Kolding Krisecenter, fysisk indretning

2.sal

•TV stue
•Køkken og fællesrum
•Legerum
•Depot
•Toilet

1. sal

•7 beboerværelser
•vaskerum
•Mødelokale
•Kontor og personalefaciliteter
•vagtværelse
•Gæstetoilet

Stue
etage

•Garderobe
•Barnevognsrum
•Aktivitetslokaler
•Toilet

Værelse
Alle værelser har eget bad og toilet, TV og køleskab samt lille the køkken. Værelset er kvindens private rum
og personalet har ikke adgang, med mindre der er alvorlig bekymring for kvindens velbefindende, mistanke
om brug/misbrug af alkohol/euforiserende stoffer, eller begrundet mistanke om, at kvinden er fraflyttet
uden besked om samme.
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Tilsyn
Kolding Krisecenter findes på www.tilbudsportalen.dk – her forefindes tilsynsrapporter, vedtægter og
godkendelsesbrev.
Det overordnede tilsyn føres af Det Sociale Tilsyn, Syd, som har kontor hos Faaborg- Midtfyns Kommune.

Takst og egenbetaling
Kvindens opholdskommune betaler i 2016: 1981 kr. i døgnet for en kvindes ophold. Kolding kommune
opkræver beløbet for kvindens ophold.
Kvinden selv betaler 25 kr. i døgnet hvis hun er enlig, og 50 kr. i døgnet hvis hun har børn (2016 niveau)
Beløbet dækker elforbrug, TV pakke, wifi og fællesspisning samt tilgængelige basisvarer i køkkenet.

Statistik
Kolding Krisecenter udarbejder sin egen lokale statistik og deltager i øvrigt i den statistik som Socialstyrelsen
indhenter.

Målgruppe
Kvinder der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold kan henvende sig uanset
hvor de bor i landet, med deres eventuelle børn, ligesom alle kan henvise til Kolding Krisecenter.
Kvinder med et aktivt misbrug eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke.

Der skal være tale om vold i ”DEN NÆRE RELATION, ” hvilket vil sige, at voldsudøveren er:







Ægtefælle (eller tidligere ægtefælle)
Samlever (eller tidligere samlever)
Kæreste (eller tidligere kæreste)
Forældre
Søskende
Egne og/eller stedbørn

Voldsudøveren kan
også være en kvinde

4

Kolding Krisecenter | Nr. Bjertvej 89 | 6000 Kolding
75 53 17 81 | koldingkrisecenter.dk | info@koldingkrisecenter.dk

Ydelse
Kolding Krisecenter arbejder ud fra ”Hjælp til selvhjælp” og personalet vil hele tiden stå ved siden af kvinden
i det der er svært og uoverskueligt. Derfor har vi en forventning om, at kvinden selv er aktiv og
samarbejdende i løsningen af sin egen livssituation. Vi hjælper med kontakt til alle myndigheder, vi hjælper
med at få overblik over- og styr på egenøkonomi. Vi taler med kvinden om muligheder for hjælp til sig selv,
psykologhjælp, advokatbistand m.m.
Ved indskrivning får kvinden sin egen kontaktperson og der udleveres folder om regler og retningslinjer,
forventninger samt husets indretning og ydelse.
Der etableres socialt gruppearbejde for kvinderne. Her arbejdes med selvværdsproblematik og på udvikling
af kvindens sociale kompetencer.
Der ydes rådgivning og vejledning, enkeltsamtaler eller egentlige samtaleforløb til kvinder der ikke bor på
krisecentret, men som har behov og tilhører målgruppen i øvrigt.
Der kan være tale om rådgivningssamtaler til pårørende også.

Børn på Kolding Krisecenter
I udgangspunktet er kvinden selv ansvarlig for sine børn. Personalet kan vejlede og guide kvinden, men ikke
kompensere for hendes rolle og position som mor.
Kolding Krisecenter arbejder sammen med kvinden om børnenes pasning uden for huset og børnenes
skolegang. Der samarbejdes tæt med 2 folkeskoler i lokalområdet. Der er i huset ansat en pædagogisk
uddannet børneperson som har funktion som børnenes kontaktperson, hvilket vil sige, at alt vedr. børnene, i
samarbejde med mor, koordineres af børnenes kontaktperson: Psykologordning, skole/daginstitution,
børnegruppe, børneaktiviteter, div. samarbejder på tværs m.m.
I henhold til Lov om Social Service §153, udarbejdes underretning på alle børn, der bor på Kolding
Krisecenter. Kolding Krisecenter henholder sig til Socialstyrelsens definition af 2013, at ”…alle børn der
vokser op i en familie med vold, er voldsramte”

Sikkerhed
Kolding Krisecenter har kamera strategiske steder ved hoveddøren og udenfor på parkeringspladsen samt
legepladsen. Alle udgangsdøre er aflåste hele døgnet. Legepladsen er indhegnet med 2 meter højt hegn.
Personalet vil løbende- og sammen med kvinden, vurdere sikkerhed. Herunder sikkerhed i forbindelse med
evt. sporing på Facebook, mail, telefon m.m.
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Efterværn
I god tid inden udflytning fra Kolding Krisecenter vil kvinden blive tilbudt en koordinerende rådgiver fra
kommende opholdskommune, som videre vil hjælpe kvinden og hendes børn.
Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner,
sundhedsvæsen m.v.
Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes, og gives,
indtil kvinden og eventuelle børn, er etableret i egen bolig.
Derudover tilbyder Kolding Krisecenters frivillige efterværnsgruppe aktiviteter og hyggeligt samvær, sammen
med andre tidligere beboere, efter kvinden er fraflyttet krisecentret.
Aktiviteterne vil typisk foregå i lokalområdet i weekender og omkring højtider. Der er tale om et frivilligt
tilbud og udgifterne vil altid være meget begrænsede.
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Fokusområder 2016
Projekt: 200 nye m2 – indretning m.m.
Foråret 2016 vil blive præget af indretning og klargøring af de nye lokaler vi har fået i stueetagen. Der skal
søges målrettede donationer, der skal males, klargøres og flyttes ind.
Der skal projekteres lokaler og beskrives brug af lokaler: børn, samtale, bevægelse.
Leder og bestyrelse er tovholdere

Udvidelse og udvikling af aktiviteter for børn på Kolding Krisecenter
Kolding Krisecenter har fået brugsretten over 200 m2 i stueetagen. Disse m2 skal indrettes med blandt andet
rum til børn i form af egentlige aktivitetslokaler til fysisk udfoldelse og et lokale til mere stille aktiviteter
såsom højtlæsning og børnegruppe m.m. Der søges målrettet donationer til indretning af de 2 lokaler.
Dorthe Raabjerg er tovholder

Videre uddannelse af fast personale
I foråret 2016 skal 3 medarbejdere på videreuddannelse:





én bliver uddannet Konfliktcoach
én bliver uddannet i samtaleterapi
én bliver uddannet i mindfulness
én påbegynder psykoterapeutisk uddannelse

Efterværn. Et frivillig indsatsområde i hele 2016
Vi sætter i 2016 fokus på efterværn for tidligere beboere der har bosat sig i Kolding og i lokalområdet.
Efterværnsaktiviteterne skal ledes af en frivillig gruppe der selvstændigt kan søge midler, herunder i Kolding
Krisecenters Støtteforening.
Ulla Hein er tovholder

Opdatering af hjemmeside, tekst.
Vores hjemmeside skal opdateres således af den skriftlige del er tidsvarende. Dette arbejde er iværksat og i
gang
Gitte Nørrevang og Birgitte K. Hansen er tovholder
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