Værdier og principper
Værestedet Perronen i Nykøbing F. fungerer som
værested for socialt udsa<e, men er på mange måder
mere end et værested. Hvor det "at være" i sig selv er
passivt og uden bevægelse Alstræber vi, at Perronen
også kan Albyde en ramme for socialt udsa<e, hvor de
kan ﬂy<e sig i retning af at tage styringen over deres
eget liv - en styring som mange ellers oplever at have
mistet et sted på vejen.
Tilsvarende arbejder vi også løbende på, at Perronen
som helhed skal række ud mod det lokalsamfund, som
omgiver os.
En perron i virkelighedens verden er et sted, hvor man
gør ophold og hviler, men perronen signalerer også, at
man er "på vej". Sådan er det også med Værestedet
Perronen.
I et større perspekAv ønsker Perronen også at bidrage Al
opfyldelsen af de FN’s verdensmål, der er relevante for
Perronens indsats:

Relevante
FN verdensmål
for Perronen

Perronen bidrager 8l opnåelse af delmål
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for
alle aldersgrupper:
3.5. Forebyggelse og behandling af
rusmiddelmisbrug, herunder narkoAkamisbrug
og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredyg8g
økonomisk vækst, fuld og produk8v
beskæAigelse samt anstændigt arbejde for alle:
8.5. Inden 2030 skal der opnås fuld og produkAv
beskæRigelse og anstændigt arbejde for alle
kvinder og mænd, herunder også unge og
personer med handicap, og med ligeløn for
arbejde af samme værdi.
Reducer ulighed i og mellem lande:
10.3. Alle skal sikres lige muligheder, ligesom
samfundsforårsagede uligheder skal reduceres,
bl.a. ved at afskaﬀe diskriminerende love,
poliAkker og skikke, og ved at fremme
hensigtsmæssig lovgivning, poliAkker og
foranstaltninger Al at imødegå de<e.
Gøre byer, lokalsamfund og bosæFelser
inkluderende, sikre, robuste og bæredyg8ge:
11.3. Inden 2030 skal byudvikling gøres mere
inkluderende og bæredygAg, og kapaciteten Al
en inddragende, integreret og bæredygAg
boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal
styrkes.

Metodisk værdigrundlag
Om målgruppen "socialt udsaFe"
Begrebet socialt udsa<e dækker over en meget sammensat og uhomogen
gruppe af mennesker, hvis personlige, sociale og økonomiske ressourcer
er så begrænsede, at de i forskelligt omfang har svært ved at indgå i
samfundslivet på normale præmisser. Enkelte har så få ressourcer, at de i
hvert fald for en stund har brug for en grad af passiv omsorg. Selvom
socialt udsa<e ikke fuldstændigt kan honorere de krav som samfundslivet
sAller Al borgere i almindelighed har langt størstedelen dog både kraR og
lyst Al at tage hånd om deres eget liv, hvis de rigAge rammebeAngelser er
Al stede.
Når socialt udsa<e selv tager ansvaret, bliver de problemer, som gør dem
Al udsa<e (f.eks. misbrug, vold eller isolaAon) også i højere grad tacklet Al både deres egen og samfundets fordel.
Ambi8on
Perronen stræber eRer at skabe de rigAge rammebeAngelser for socialt
udsa<e, så de kan blive skabere at deres eget liv - selv sidde ved ra<et og
ikke blive kørt rundt med.
Vi er meget bevidste om at målgruppen tradiAonelt har været klientgjort
og passiviseret. Vores bestræbelser skal sigte mod at gøre op med rollen
som passiv klient. Perronens brugere skal ikke "reddes" men bakkes op i
at skabe et liv i deres eget billede, ud fra deres egne ønsker og visioner og
ikke først og fremmest i forhold Al diverse krav om, at de skal leve et
såkaldt normalt liv og bidrage Al samfundslivet på lige fod med alle andre
borgere.
Kun ved at tage udgangspunkt i deres fakAske ressourcer og ønsker kan de
socialt udsa<e moAveres Al at sæ<e sig i førersædet for deres eget liv.
Netop de<e er vores fornemmeste mål.
Empowerment
Perronen skal Al enhver Ad Albyde en ramme, hvor husets brugere har
mulighed for at opdage, genopdage og bruge deres kraR Al at ændre Ang.

Det er ikke vores ﬁlosoﬁ, at enhver er sin "egen lykkes smed", da kraRen
Al at ændre Ang foregår i den rigAge sammenhæng og i samarbejde med
andre. Det er derfor også afgørende, at huset som helhed drives i
samarbejde mellem brugerne, de frivillige og de ansa<e.
Der arbejdes løbende med udviklingen af demokraAske praksisformer,
som bedst muligt kan understø<e samarbejdet mellem alle husets
grupper og give brugerne reel og udbredt indﬂydelse. En demokraAsk
praksis sikrer samAdig, at det ikke blot er de stærkeste men alle brugerne,
som kan ﬁnde deres plads i huset.
Herunder er der fokus på modeller for hensigtsmæssig konﬂiktløsning.
Vold er for nogle socialt udsa<e et velkendt middel Al løsning af konﬂikter
men bliver naturligvis ikke tolereret i huset.
Udviklingsmuligheder
Også i forhold Al brugernes muligheder for udvikling er det vigAgt, at
huset drives i et ligeværdigt samarbejde mellem alle grupper på stedet.
Med et hus som alle grupper føler et "ejerskab" i forhold Al åbner
mulighederne sig også for mange niveauer af medansvar. Husets brugere
kan således ﬂy<e sig fra en lavt grad af medansvar og engagement Al en
større.
Muligheder for øget medansvar skal alAd være Al stede. I husets
almindelige dagligdag Albydes ad hoc muligheder for øget medansvar for
de akAviteter, som brugerne i forvejen indgår i. På et strukturelt niveau
kan huset Albyde dels akAvering indenfor husets rammer og dels påtage
sig rollen som brugerfrivillig, som er en mulighed for at brugerne kan
påtage sig faste ansvarsområder på linje med husets øvrige frivillige. Der
skal lø- bende arbejdes på at forbedre brugernes muligheder for "social
mobilitet" som beskrevet her.
Med større medansvar og følelse af ejerskab følger også et større
'lhørsforhold, vig'ghed og værdighed - størrelser som socialt udsa<e
ellers typisk oplever underskud af i forhold Al det omgivende samfund.
Redskaber 8l måling af Perronens indsats
Perronen skal måles på sine egne mål. Det vil sige de indsatser, som ligger
indenfor Perronens egen kontrol. Hvordan stedets brugere agerer udenfor
rammerne af Perronen hører Al i bunken af forhåbninger og ikke mål.

Eksempelvis er det for Perronen en forhåbning og ikke et mål for et antal
af brugerne, at de kommer i behandling og/eller beskæRigelse.
For de mere konkrete indsatser som Perronens Albud om socialfaglig og
råd og vejledning er der udviklet relevante måleredskaber, som bl.a.
anvendes som dokumentaAon overfor Guldborgsund Kommune.
For dokumentaAonen af alle de konkrete indsatser og Albud gælder
brugernes anonymitet naturligvis stadig. Udny<elsen registreres på
fordeling på alder, køn og forsørgelsesstatus.
"Metodisk værdigrundlag" er udarbejdet i marts 2015.

