Standard for forløb i Den Åbne Dør
Formål

At give kvinden og eventuelle børn en midlertidig bolig samt yde støtte til at familien kan
overkomme en eventuel krise og opbygge kapacitet til at klare sig på egen hånd efter
forløbet.

Målgruppe

Kvinder og deres eventuelle børn fra Københavns Kommune (voldsramte kvinder tillige fra
landets øvrige kommuner). Kvinderne kan være i krise, er uden bolig og har vanskelige sociale
problemer.

Indhold

Vi giver hjælp og støtte til at håndtere den eventuelle aktuelle krise
Vi hjælper voldsramte kvinder til tidligt i forløbet at begribe dynamikkerne i voldelige nære
relationer
Vi sætter et forløb i gang og yder rådgivning og støtte til at etablere en stabil dagligdag under
forløbet
Vi tilknytter en særlig kontaktperson til den enkelte kvinde
Kontaktpersonen afklarer og koordinerer i samarbejde med den enkelte kvinde forhold, som
inkluderer kontakt med socialcenter, børne- og familieafdeling, psykolog, jobcenter,
sundhedsplejerske, daginstitutioner, skoler, Statsforvaltningen og andre instanser
Kontaktpersonen yder støtte til at opstille og gennemføre en handlingsplan, som er
udarbejdet af sagsbehandler i samspil med den konkrete beboer
Kontaktpersonen udarbejder i samarbejde med den enkelte kvinde Opholdsplanen
Kontaktpersonen samarbejder med den enkelte kvinde om Forandringskompasset
Vi tilbyder kvinden fire afklarende samtaler med psykolog fra Center for Udsatte Voksne og
Familier
Vi tilbyder børn samtaleforløb med psykolog fra Center for Udsatte og Familier
Vi gennemfører aktiviteter med børn efter aftale med den konkrete kvinde/mor

Aktører

Kvinde og eventuelle børn
Den Åbne Dørs medarbejdere, herunder kvindens særlige kontaktperson
Kvindens sagsbehandler
Psykolog fra Center for Udsatte Voksne og Familier

Tid

Mellem fire og 12 måneder

Resultat

Kvinden/familien har opnået selvstændig bolig og kan klare sig enten på egen hånd eller med
mindre støtte end et døgntilbud.
Kvinden har lagt en plan for fremtidig tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelsesforløb
eller er i gang med uddannelse eller job.
Kvinden netværker med andre. Fx andre beboere i Den Åbne Dør. Eventuelt familie og
bekendte.
Eventuelle børn er i stabilt forløb i skole og daginstitution.
Der er indgået konkrete aftaler vedrørende kvindens fortsatte kontakt med Den Åbne Dør
eller med andre støtteforanstaltninger, herunder familierådgiver.
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