VÆRESTEDER

FAGLIGT GRUNDLAG
for væresteder i Blå Kors

1. Målgruppen og dens behov
Værestedernes målgruppe er mennesker, der
kan opleve sig som socialt udsatte på grund af
nuværende eller tidligere afhængighed, ensomhed, faktisk eller funktionel hjemløshed,
fattigdom, psykisk sygdom eller manglende
netværk, og som har brug for hjælp og støtte
til at mestre dagligdagen.
Baggrunden for brugernes oplevelse af udsathed kan have mange årsager. Ofte hænger den sammen med opvækst præget af for
eksempel svigt og overgreb, manglende arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale
kompetencer, ensomhed, manglende netværk,
økonomisk fattigdom, personlige og familiære
udfordringer og psykisk sårbarhed.
De enkelte faktorer behøver ikke i sig selv at
resultere i, at et menneske kan karakteriseres
som udsat, men de fleste faktorer er hyppigt
forekommende blandt brugerne. Brugerne
har desuden lang erfaring med kontakt til det
offentlige system, og de har ofte meget ringe
tillid til andre mennesker. At hjælpe brugerne
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fordrer stor rummelighed og en anerkendende
tilgang. Forudsætningen for at kunne hjælpe
dem videre er opbyggelsen af en tillidsfuld
relation.
Rusmiddelafhængighed udgør et problem hos
en stor del af brugerne. I Blå Kors definerer vi
afhængighed som et multifaktorielt problem.
Det vil sige, at afhængighed både kan have
biologiske, psykiske og sociale årsager eller en
kombination af disse. Årsagerne skal altså findes i biologiske forhold, i den enkeltes forhold
til sig selv og sine omgivelser, i hans/hendes
situation, baggrund og personlighedsudvikling.
Problemet berører ikke kun den afhængige
selv. Det omfatter også de nære relationer,
familie og pårørende m.v.

2. Værdigrundlag
I Blå Kors arbejder vi ud fra et kristent livsog menneskesyn. Det betyder, at vi betragter
det enkelte menneske som skabt af Gud og
dermed unikt og med uendelig værdi. Ethvert
menneske har krav på at blive behandlet med
respekt og ligeværdighed.
Et godt liv drejer sig i høj grad om relationer
- relationen til sig selv, til sine nærmeste og
til omgivelserne. Derudover er vi opmærksomme på betydningen af den eksistentielle eller
åndelige dimension: At den enkelte har behov
for at finde mening i sit liv og kan ønske hjælp
til at reflektere over livets store spørgsmål. Her
ønsker vi at indgå i en frugtbar dialog med
respekt for den enkeltes værdier. Vi stiller ikke
krav om, at brugeren skal have et bestemt syn
på tilværelsen. Man er lige velkommen uanset
religion, race, køn eller seksuel orientering.
Blå Kors Danmark har udformet tre værdier,
som alt arbejde i organisationen bygger på:
Nærvær, faglighed og nye muligheder.

Nærvær: I nærværet har vi fokus på respekt,
håb, ligeværdighed og troværdighed.
Faglighed: Alt arbejde i Blå Kors er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet, hvor der sikres
sammenhæng mellem teori og praksis.
Nye muligheder: Vi har en overbevisning om,
at brugerne har mulighed for at ændre på deres livssituation, hvis de ønsker det. Ved hjælp
af en vifte af mange forskellige tilbud har vi
erfaring for, at forandring er mulig. Håbet om
forandring vil vi gerne støtte mennesker i.

Diakoni – en del af fagligheden i Blå Kors
Blå Kors er en diakonal organisation. Begrebet
diakoni udtrykker en side af vores faglighed.
Diakonien er det kristne livs- og menneskesyn
omsat til konkret praksis på det mellemmenneskelige plan.
Den indsats, der ydes på Blå Kors’ enheder, er
på mange måder en afspejling af den generelle tænkning i samfundet - nemlig at mennesker skal bidrage og får værdi i kraft af at
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kunne yde noget. Derfor ønsker vi også med
den indsats, vi yder, at bidrage til, at brugerne udvikler sig. De skal så vidt muligt blive
i stand til at bidrage til samfundet eller som
minimum kunne tage vare på sig selv. I den
forstand er indsatsen i Blå Kors på linje med
alt andet socialt arbejde, hvor menneskets
værdighed kommer af, at man yder noget til
gengæld for det, man modtager.
Denne tilgang søges balanceret med en diakonal tilgang. I diakonien ligger der den opfattelse, at mennesket har værdi i sig selv, bare ved
at være til, og ikke i kraft af, hvad det kan yde.
Diakonien retter sig også særligt mod mennesker, der ikke har så mange ressourcer – man
kan kalde dette for diakoniens arbejdsfelt.
Blå Kors tager udgangspunkt i den forståelse,
at diakoni rummer både en faglig og en åndelig/eksistentiel dimension. Diakoniens særlige
faglighed bygger blandt andet på følgende:
• at man er i stand til at være i det svære
og i smerten sammen med brugeren uden
absolut at skulle gøre noget ved den.
• at være nærværende ved at kunne lytte og
være til stede, så brugeren i første omgang
oplever ikke at være alene.
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•

at handlinger kan have værdi i sig selv som
noget, man gør sammen, uafhængigt af om
de fører til et bestemt mål.
Diakoniens åndelige/eksistentielle dimension
er medvirkende til, at medarbejdere i Blå Kors
er i stand til at indgå i samtaler om brugernes eksistentielle spørgsmål med respekt for
det ståsted, brugerne har – samtaler, der kan
omfatte spørgsmål som Hvem er jeg? og Hvad
er mit livsformål?1

Helhedssyn
Det gælder generelt for vores tilgang, at vi
tager udgangspunkt i et helhedssyn. Dette
helhedssyn gør sig gældende på flere måder:
• Et helhedssyn på mennesket – at det
består af krop, sjæl og ånd, og at disse
dimensioner hænger sammen og ikke kan
skilles ad. Det betyder for eksempel, at
fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle
behov og problemer hænger sammen.
• Et helhedssyn på udfordringerne. Det
nytter ikke noget kun at fokusere på mis1 For en uddybende beskrivelse henvises til særskilt
publikation om Blå Kors Danmarks diakoni- og menneskesyn.

•

•

brugsproblemet uden også at sætte ind
over for andre problemer, der underminerer
livskvaliteten – det vil sige andre psykiske,
fysiske eller sociale problemer. Der skal
tages hånd om hele problemkomplekset
enten i regi af Blå Kors eller i samarbejde med kommune, sundhedsvæsen eller
andre aktører.
Ethvert menneske indgår i en social sammenhæng. Det betyder, at Blå Kors ikke
kun fokuserer på den enkelte bruger, men
så vidt muligt inddrager de pårørende og/
eller netværket.
Vi fokuserer på en koordineret indsats,
som hjælper brugeren i et sammenhængende forløb.

Værestedets DNA
Det særlige ved et Blå Kors-værested er kombinationen af ”være” og ”sted”. Det vil sige
det konkrete fysiske sted, der rummer brugerne med alt det, de indeholder, uden at de skal
føle sig forkerte, og hvor de dermed har mulighed for ”bare at være”. Her møder de samtidig
medarbejdere og frivillige, der bestræber sig
på at være ægte og autentiske. På værestederne kommer det kristne menneskesyn tydeligt
til udtryk: At menneskers værdi ikke hænger
sammen med, hvad de kan præstere, eller
hvor meget de kan udvikle sig.
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3. Elementer i indsatsen
Mødet
I vores forståelse findes der ikke mennesker,
som er uegnede til at blive mødt og modtage
en pædagogisk eller en psykologisk indsats.
Vores tanker om et andet menneske er med til
at afgøre, hvordan vi er i stand til at møde dette menneske. Det at møde et andet menneske
dér, hvor vedkommende er, er betydningsfuldt
for at kunne få noget godt og konstruktivt ud
af samværet, og det er betydningsfuldt med
henblik på at skabe basis for nye muligheder.
I mødet udtrykker brugeren sit ønske så godt,
vedkommende kan her og nu. Vi skal vise, at
vi vil brugeren, trods det, der er med i bagagen, og trods det, at det ikke er muligt at ændre brugerens svære grundlæggende livsvilkår.
Vi påtager os ansvaret for mødet og relationen
og for at forsøge at finde et håb - og måske en
vej eller en accept.
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Professionelle relationer har en asymmetrisk
balance, hvorved vi forstår, at der ikke er tale
om to ligestillede parter. Parterne er nok ligeværdige - men ikke ligestillede i mødet m.h.t.
ansvar, magt, professionel viden og kompetence. Relationen og grundlaget for at udvikle den
er altid den professionelles ansvar. Det er ikke
det samme som at sige, at den professionelle
også har ansvaret for brugerens adfærd. Brugeren vil også altid have størst ansvar og viden
i forhold til sit eget liv, og skal naturligvis være
villig til at gå ind i relationen.

Socialpædagogisk tilgang
Den socialpædagogiske tilgang på Blå Kors’
væresteder kan beskrives via Maslows behovspyramide:

Værestedernes tilgang
Samtaler om eksistentielle emner.

Bevidstgøre brugerne om egne ressourcer og
bringe dem i spil, følelsen af at være anerkendt.
Med udgangspunkt i brugerens mål og drømme
italesætte virkeligheden uden at være fordømmende, spejling/ være rollemodeller, motivation, social læring.
Opbygning af god relation, rusmiddelfrihed,
trygge rammer, samvær, hjælp til at få styr på
økonomi og andre konkrete problemstillinger
ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Varmt og hyggeligt lokale, kontakt, anerkendende tilgang, berøring, nærende mad.

Maslows behovspyramide
behov for selvaktualisering
eller selvrealisering

behov for selvrespekt og
anerkendelse

sociale behov

følelsesmæssige behov
eller sikkerhedsbehov

organiske eller fysiologiske behov
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Udgangspunktet i værestedernes tilgang er
principielt, at grundlæggende behov skal være
opfyldt, før det giver mening at støtte brugernes øvrige behov. Imidlertid har værestederne
et systemisk perspektiv på såvel brugernes liv
som på indsatsen. Herved forstås, at der er
sammenhæng og derfor gensidig påvirkning
mellem de forskellige niveauer i behovspyramiden og mellem de forskellige sociale parametre i borgerens liv. Dette foranlediger en
helhedsorienteret tilgang.
Værestedernes tilbud tager endvidere udgangspunkt i, at brugeren er ekspert i eget liv. Det
skal forstås på den måde, at kun brugeren selv
kender egne erfaringer, følelser, opvækstforhold, præferencer osv. Derfor bliver al støtte
og rådgivning givet i respekt for brugerens
perspektiv.
Medarbejderne skal have et bevidst fokus på
relationen og skal være i stand til at opbygge
en professionel relationskompetence. Den
bygger på medarbejderens evne til…
• at møde den enkelte bruger på vedkommendes præmisser
• at afstemme egen adfærd herefter
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•

at påtage sig lederskabet og ansvaret for
relationens kvalitet
• at være autentisk i kontakten
• både at forstå og forstyrre hidtidige mønstre som et bidrag til at motivere til nye
mønstre
Den relationsorienterede tilgang er en forudsætning for at kunne forløse brugernes
ressourcer. Værestederne har således også en
ressourceorienteret tilgang. Dette skal imidlertid ikke opfattes som en snæver beskæftigelsesmæssig og nytteorienteret tilgang, men som
at vi har øje for de ressourcer, brugerne har til
at mestre eget liv bedst muligt og til at nå de
mål, de selv ønsker. Det kan opleves, at der er
modstrid mellem brugernes mål og ønsker og
den adfærd, de udviser, hvorfor der er behov
for at italesætte virkeligheden, opnå forståelse
for sociale sammenhænge og skabe motivation
for forandring.

Sundhed
Måltidet betyder meget. Både maden i sig selv
og den æstetiske oplevelse omkring maden
er med til at vise interessen for mennesket

og kan åbne op for samtalen. Fællesskabet
omkring måltidet er vigtigt.
Langvarig afhængighed medfører ofte en
forringet evne til egenomsorg, ligesom et
langvarigt misbrug af alkohol og/eller stoffer
kan resultere i betydelige fysiske og psykiske

skader. Mange af vores brugere er i en kropslig
dårlig forfatning efter lang tids dårlig ernæring. Der er derfor en særlig opmærksomhed
på fysisk restitution, herunder særligt tilrettelagt genoprettende kost, og brugerne støttes i
at få motion.

4. Det frivillige bidrag
Frivillige er mennesker, som med deres indsats
giver en særlig fylde, som kun de kan. Frivillige er ikke lønnede, men påtager sig opgaver
på værestedet, som de trives med. Forskelligheden og mangfoldigheden blandt de frivillige
er med til at udvikle og skabe nye muligheder
i alle dele af arbejdet. Deres initiativ er en
livsvigtig gave til det værdifulde fællesskab og
den værdifulde tjeneste.
Det er kombinationen af det professionelt faglige og det frivillige arbejde, der er med til at
give en samlet unik faglighed. Når de frivillige

kommer ind i en organisatorisk og ledelsesmæssig ramme, sker der noget særligt: Ledelse og organisering omkring de frivillige er med
til at forløse de frivilliges forskellige ressourcer og på den måde styrke den sammensatte
faglighed.
Brugerne kan opleve en anden relation til frivillige end til ansatte, fordi de ikke er lønnede,
men netop kommer ”frit og villigt”.
For en dyberegående beskrivelse henvises til
Blå Kors Danmarks frivillighedspolitik.
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5. Eksternt samarbejde
Blå Kors bruger sin faglighed i samspillet med
andre aktører, især kommunerne og sundhedsvæsenet. Dette gælder både på det overordnede plan, hvor vi fokuserer på at skabe

sammenhæng mellem tilbuddene til brugerne,
og på det individuelle plan, hvor vi indgår i
samspillet mellem myndigheder og brugeren.

6. Kvalitet i Blå Kors
Reflekteret praksis
Blå Kors har fokus på systematisk arbejde
med kvalitetssikring og -udvikling.
Et værested er ikke en behandlingsenhed, hvor
der forventes brugt en evidensbaseret metode.
Alligevel tror vi på, at det også på værestedet
giver mening at forholde sig refleksivt til sin
praksis. I Blå Kors følger vi med i den viden,
der etableres og akkumuleres på området,
med henblik på at udvikle vores praksis.
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Nogle gange prøver vi også metoder af, som
vi ikke på forhånd ved, hvordan virker – og vi
dokumenterer, følger op og evaluerer, så vi kan
lære af det og omsætte erfaring til ny viden
og nye handlinger for på den måde at skabe
innovation og udvikling.
For at have den bedst mulige viden om, hvilke
brugere der benytter værestederne, har vi
udviklet en værestedsdatabase. Her registrerer
vi, hvor mange der kommer, samt køn, alder
m.v. Brugerne er ikke registreret på CPR-nummer, da vi lægger vægt på, at man kan komme
anonymt.

Kvalitet i organisationen – og kvalitet til brugerne
Vi har udarbejdet en kvalitetsmodel for Blå
Kors, der bl.a. læner sig op ad socialtilsynets
kvalitetsmodel. Modellen har indbygget det
princip, at vi løbende følger op på de indsatser, vi leverer, og de resultater, vi skaber, så
vi hele tiden lærer af vores erfaringer og at
tilpasse indsatsen – eller udvikler nye måder
at gøre tingene på.

Vi tror på, at øget bevidsthed om og styrket
indsats inden for de organisatoriske områder
– ledelse, styring, medarbejderopkvalificering,
faglighed, brugerinddragelse, dokumentation,
evaluering m.v. – i sidste ende gavner brugerne. Dét er et af de væsentligste argumenter for
at arbejde med modellen.
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Væresteder i Blå Kors
De væresteder Blå Kors Danmark pt. driver er følgende:
Varmestuen /
Den sociale døgntjeneste

Bethaniagade 30, 7400 Herning

www.varmestuenherning.dk

Den Blå Sociale Cafe

Kongensgade 1, 9800 Hjørring

www.denblaasocialecafe.dk/

Den Blå Mølle

Møllevænget 19, 6933 Kibæk

Den Blå Oase

Møllegade 6, 6200 Aabenraa

Den Blå Paraply

Vestergade 25, 8900 Randers

Den Blå Viol

Nr. Allé 2D, 7800 Skive

www.denblaaviol.dk

Det Blå Sted

Jægergårdsgade 2A,
8000 Århus C

www.detblaasted.dk

Madam Blå

Lillegade 11, 9500 Hobro

www.madamblaakors.dk

Det Blå Værested

Bluhmesgade 19, 9510 Arden

Morgenmadscaféen Grace

Baggesensgade 9,
2200 København N

www.gracekbh.dk

Den sociale Cafe Hjerterummet

Østerbro 20, 9000 Aalborg

www.hjerterummet.dk

BLÅ KORS DANMARK Suensonsvej 1 8600 Silkeborg
Telefon 86 81 15 00 bkd@blaakors.dk blaakors.dk

www.blaaoase.dk

