
Værestedet Perronen 4. marts 2021

Perronens brugere  

Perronen registrerer ikke de enkelte brugere - man kan 
henvende sig helt anonymt. Derimod tæller vi antal 
brugere, hvor tit de kommer, hvilken hjælp m.v. vi yder 

og vi spørger om deres baggrund og deres opfattelse af 
Perronen. På det grundlag udarbejdes hvert år en grundig 
statistik over Perronens indsats overfor lokalsamfundets 
socialt udsatte borgere. Her følger lidt om indsatsen i 2020.

Perronen havde i alt 109 faste ”registrerede” brugere  
Hovedparten (87%) er enlige og de fleste er mænd over 30 år 
(71%). Kun 3% af brugerne er under 30 år og 
gennemsnitsalderen har været svagt stigende de seneste år og 
er nu 48 år. Næsten alle er på offentlig forsørgelse og knap 
90% har misbrugsproblemer og / eller psykiske problemer.

Brugerne fortæller, at de først og fremmest kommer på 
Perronen for at være sammen med andre, for at få noget at 
spise og for at få hjælp og støtte til sociale problemer. I 2020 
er registreret i alt 128 henvendelser om hjælp.

De 6 mest benyttede tilbud (ud af 15) i 2020 fremgår af 
nedenstående:
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Generalforsamling 
30. marts 2021 

Den årlige generalforsamling i 
“Perronen, Foreningen for socialt 
udsatte” er foreløbig planlagt til 
tirsdag den 30. marts 2021 kl.19.   

Foreløbig fordi generalforsamlin-
gen kun kan afholdes, hvis det 
nuværende forsamlingsforbud 
hæves. Hvis det ikke sker udsættes 
til et nyt tidspunkt. 
Generalforsamlingen holdes i 
Vendersgade 8, Nykøbing F.  

Alle medlemmer er velkomne! 

Forny dit 
medlemskab!

Det er tid til fornyelse af 
medlemskabet af Perronens 
støtteforening. Kontingentet er 
100 kr. for private og 300 kr. for 
virksomheder og organisationer. 
Beløbet bedes indbetalt senest 
den 22. marts 2021 til:  

• Danske Bank,  
reg. 4343, kontonr. 32 19 60 45 72 

eller 

• MobilePay til nr. 45 94 60. 

Mrk. "Kontingent Perronen".

Kontakt til Perronen: 
Forretningsfører  
Jens Henriksen  
tlf. 22 93 03 34 

Socialrådgiver 
Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03
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Perronens sociale indsats 
Mens det er Perronens frivillige der sørger for den daglig mad, for 
hygge og omsorg, genbrugssalg, vedligeholdelse oma så er det 
Perronens 2 ansatte - Forretningsfører Jens Henriksen og 
Socialrådgiver Stina Ebbe - der hjælper brugerne med sociale og 
andre problemer. 

Vi har talt med Stina om hendes opgaver 
på Perronen.

Hvad er de største sociale 
problemer, som brugere har? 
- og hvordan hjælper du?
Det der fylder mest hos den store del af 
gruppen er misbrug, psykiske problemer og økonomi. Ofte hænger 
det sammen. 

Hvis det f.eks. halter lidt med økonomien, så kan det blive svært at 
fastholde sin bolig, og hvis man ryger ud af sin bolig, så kan man ende 
på forsorgshjem og så kan det eskalere derfra. Boligproblemer er 
noget af det vi reagerer hurtigt på for at forebygge yderligere 
problemer, og det er vi blevet rigtig gode til. Bl.a. ved at motivere 
brugerne til at få en administrationsaftale, så der er sikkerhed for at 
boligudgifterne bliver betalt. I dag har vi ikke nær så mange 
udsættelsessager, som da jeg startede for 6 år siden, hvor der var 
mange der kom her og allerede var smidt ud. Det sker også at 
kommunen henvender sig om en borger, der er på vej ud af sin bolig, 
og spørger om vi sammen kan finde en løsning. Det er til gavn for 
både brugeren og kommunen at undgå en udsættelse.

For mange af vores brugere kan kontakten til jobcentret være en 
udfordring. Hvis man ikke møder op til de lovpligtige 
opfølgningssamtaler kan man blive fratrukket i sin kontanthjælp. Vi 
er gode til at motivere brugerne til at komme til møderne. Jeg kan 
også deltage i samtalen eller aftale at den afholdes her på Perronen på 
brugerens hjemmebane. Det gør at flere samtaler bliver gennemført, 
og samtalerne bliver ofte også mere ærlige, når jeg er med. Mange af 
vores brugere er gode til at fremstå “bedre” end de i virkeligheden er, 
og så får de måske ikke den rette hjælp.

Jeg er kun med som støtte og holder mig i baggrunden, men hvis jeg 
kan høre at det kører ud af sporet, hvor det hele tilsyneladende går 
fint, så kan jeg lige markerer… “vi snakkede da ellers om at du ikke 
rigtig får købt ind”… - og der kan være mange ting brugeren ikke kan. 
Det er også min oplevelse, at medarbejderne på jobcentret er glade 
for at jeg er med, fordi de på baggrund af mit daglige kendskab til 
borgeren bedre kan få arbejdet i den rigtige retning. De giver 
ihvertfald udtryk for, at de er glade for vores samarbejde.
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Regnskab 2020 

Perronen kom ud af 2020 med et 
underskud på knap 48.000 kr. 
Underskuddet skyldes først og 
fremmest at en væsentlig del af de 
budgetterede indtægter bortfaldt 
pga corona-restriktioner. 

Udgifterne til driften var på ialt 1,1 
mio. kr., hvoraf hovedparten (0,9 
mio kr.) dækkes af tilskud fra 
Guldborgsund Kommune iht den 
indgåede driftsaftale. Resten 
finansieres af kontingenter, egne 
indtægter, donationer og tilskud 
fra fonde m.v. 

Hertil kommer diverse projekter 
for i alt ca 240.000 kr., som er 
finansieret af tilskud fra 
Socialstyrelsen og andre. 

Fortsat corona- 
konsekvenser 

Perronen har mistet mange 
indtægter i 2020 pga aflyste 
arrangementer. Også i år er en 
række arrangementer allerede nu 
aflyst eller indskrænket, så vi må 
forvente indtægtstab også i år. 

Derfor og på grund af under-
skuddet i 2020 har vi været nødt til 
at indskrænke og holder nu 
midlertidigt lukket om torsdagen. 
Derudover har vi brug for al den 
økonomiske støtte vi kan få. 

Følg Perronens hjemmeside
www.perron4800.dk 

http://www.perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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Når nogen ønsker behandling, kontakt til læge mv så hjælper vi også med det. Er der behov for mere permanent 
støtte hjælper vi også med at søge kommunen om en støttekontaktperson. Vi har et godt samarbejde med både 
visitationen og med støttekontaktpersonerne, som også kommer her i huset.

Gør det en forskel, at du sidder her på et værested? 
Kunne du ikke ligeså godt sidde på kommunen?
Vores styrke er jo, at vi er et frivilligt og anonymt tilbud. Vi stiller ikke krav til 
brugerne og har respekt for at det tager tid at opbygge en god relation, hvor 
tilliden er gensidig. Jeg er opsøgende og sørger for at være synlig og til rådighed. 
Jeg kan opbygge gode relationer, fordi jeg er sammen med brugerne til hverdag. Jeg 
er med flere steder i huset og sidder ikke kun på mit kontor. Vores dør er aldrig 
lukket. 

Det betyder meget, at vi spiser sammen og laver aktiviteter sammen. Jeg er af til 
med i køkkenet eller bager sammen med dem der har lyst. Vi tager sammen på 
forskellige ture, som også styrker samværet og de gode relationer. Jeg ville ikke have de samme muligheder, hvis 
jeg f.eks. sad i jobcentret. 

Hvis der f.eks. er en som gerne vil i misbrugsbehandling, så er det måske sådan en som mig, det er lidt nemmere 
at sige det til, når vi sidder nede i køkkenet: “Vil du ikke hjælpe mig?” Nogle gange kan man også fornemme at 
nogen gerne vil noget, men ikke får det sagt. Så kan jeg prøve at spørge ind til det.

Du hjælper i stigende grad også med sundhedsmæssige problemer; har socialt udsatte 
særlige problemer og hvordan kan du hjælpe?
Både fysisk og psykisk har mange af vores brugere stort behov for sundhedsfaglig hjælp. Jeg bruger meget tid på 
at ledsage til både egen læge og til sygehus. Mange kommer slet ikke afsted, hvis jeg ikke sørger for det. Jeg 
bestiller tiderne og kører også fysisk med brugerne. 

Jeg er også den der følger op på prøvesvar og på eventuelt videre forløb. Hvis jeg slipper det, så bliver det meget 
ofte slet ikke til noget. 

Jeg bruger faktisk også en del krudt på at motivere til at komme til lægen. Mange lider af KOL, sukkersyge, 
epilepsi og andre kroniske sygdomme, som de ikke får gjort noget ved. Hvis jeg er lidt insisterende og tilbyder at 
bestille tid, så kommer de ofte afsted.

Ved indlæggelse på sygehus kan nogle af vores brugere have det rigtig svært, hvis de ikke kan få lov til at drikke 
de (mange) øl de er blevet afhængige af. Får de ikke lov forlader mange sygehuset. Heldigvis har Nykøbing F. 
Sygehus de seneste år  ansat socialsygeplejersker, som vi er ved at få et godt samarbejde med. 

Rigtig mange af vores brugere har store problemer med deres tænder, og det er ganske svært både økonomisk og 
på grund af brugernes situation at få igangsat tandlægehjælp. Derfor er vi rigtig glade for, at der nu er en ordning 
med gratis social tandpleje på vej - også i Guldborgsund Kommune. Det bliver et stort fremskridt. 

Mange af brugerne er jo misbrugere og også påvirket når de kommer her - føler du dig tryg  
i arbejdet og hvordan er dit forhold til brugerne?
Vi forsøger jo at være et sted hvor man kan være, som man er. Påvirket eller ej. Lidt regler har vi; vold og trusler 
toleres ikke, men ellers er der plads til de fleste af os.

Vores brugere er rigtig er gode til at passe på stedet, på hinanden og på os ansatte og frivillige. Jeg føler mig 
vældig tryg blandt brugerne.
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Skaf et nyt medlem! 
Det er vigtigt for Perronen, at der står en stor og stærk forening bag. En stor forening bliver bedre 
hørt og kan nemmere skabe opmærksomhed omkring vores opgaver og aktiviteter. Flere medlemmer 
giver også flere indtægter til gavn for Perronens brugere. Ikke mindst i den nuværende situation har vi 
brug for al den støtte vi kan få. 
 
Så kender du nogen, der kunne tænkes at ville støtte Perronens arbejde så gør dem opmærksom på 
muligheden for at blive medlem. Tilmelding kan ske på vores hjemmeside:

https://www.perron4800.dk/kontakt

Man er også velkommen til at ringe til Jens tlf. 22 93 03 34.

Sponsorater til bil 
Perronen ejer en varevogn doneret af 
Soroptimisterne i Nykøbing. Den har vi stor 
gavn af, og bruges tit når vi skal hjælpe 
brugerne. 

En del af driften finansieres af sponsorer, der 
har reklamer på bilen, men vi har brug for 
endnu flere sponsorer for at få økonomien til at hænge sammen. Det gælder især i denne tid, hvor vi 
er ramt på økonomien pga corona-restriktionerne.  

En sponsoraftale med reklame koster kun 1.000 kr. om året. Hvis du eller nogen du kender kunne 
være interesseret, så kontakt meget gerne Jens på tlf. 22 93 03 34 eller mail perronen.jfh@os.dk.

Corona restriktioner 
Perronen må fortsat gerne holde åbent, da væresteder o.l. er undtaget fra 
forsamlingsforbuddet. Vi passer rigtig godt på brugerne, de frivillige og ansatte 
og overholder alle retningslinjer og anbefalinger. 

Vi fik også en aftale med Falck, som kom forbi Perronen hver mandag og tog 
kviktest af brugerne. Desværre er det nu ophørt, men vi forsøger at få det 
igang igen. De fleste brugere kommer ikke selv afsted til de eksisterende 
testcentre. 

Hvis en bruger bliver smittet og Perronen derfor må lukke bliver smitteopsporingen blandt brugerne 
meget vanskelig med stor risiko for smittespredning i en sårbar gruppe. Derfor håber vi meget, at det 
lykkes at få en ordning på plads igen. Eventuelt således at 1 eller 2 af vores frivillige med 
sundhedsfaglig baggrund bliver oplært i podning, så kan vi selv organisere en fast testordning. 
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/ 
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