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Væresteder  

 

Blå Kors Danmark har en række væresteder rundt i landet. Fælles for dem er, at de er 

et tilbud til borgere, som har behov for og ønske om et uforpligtende sted at høre til i 

hverdagen. Kendetegnende for værestedbrugerne er, at de ofte har sociale 

udfordringer, psykiske belastninger, et misbrug og/eller handicap og kan føle sig 

ensomme.    

 

På værestederne arbejder vi de fleste steder på baggrund af servicelovens § 104. Det 

betyder, at vi tilbyder samvær og aktiviteter, og som ordet ”værested” antyder; et sted 

at være. Værestederne betjenes af socialfagligt personale og frivillige, som har gode 

menneskelige og eventuelt faglige forudsætninger for opgaven. Det ligger Blå Kors på 

sinde, at adskille værestederne fra indsatser, som relateres til myndighedsopgaver.  

 

Forudsætningen for at benytte et Blå Kors værested er, at borgeren er fyldt 18 år. Vi 

holder fast i, at vores væresteder er rusfrie; samtidig er værestederne også et tilbud til 

det menneske, der er i misbrug og har behov for et ’helle’ i det stresserede liv, et 

misbrug ofte indebærer.  

 

Værestederne serverer kaffe og te og ofte med mulighed for billig mad. Værestederne 

kan tilbyde brugt tøj efter behov, ligesom der flere steder er mulighed for bad.  

 

Vores vision er at skabe fællesskab brugere imellem og i sammenhæng med personale 

og frivillige. Vi anerkender forskellighed og den enkelte i sin personlighed. Vi er 

optaget af at bryde ensomheden dels ved dialog men også ved at være sammen om 

noget praktisk, kreativt, hyggeligt eller sjovt. Værestederne forsøger at spotte gode 

ideer og interesser og opsætte initiativer efter dette.  

 

Blå Kors væresteder er kendetegnet ved brugerinddragelse. Brugernes meninger er 

vigtige, og vi faciliterer møder, hvor brugerne opfordres til at give deres meninger om 

stedet i bred forstand. Vi ønsker at inddrage brugernes forslag til forbedringer og 

forandringer.  

 

Da brugere kan have svært ved at navigere i det elektroniske registreringssystem 

eller finde frem til rette myndighed, tilbyder værestederne vejledning og evt. konkret 

hjælp efter behov.  

Vi samarbejder med de lokale offentlige såvel som private sociale indsatser herunder 

kirker, private organisationer og foreninger.  

 

Bostøtte 

I henhold til servicelovens §83 eller 85 skal borgere med særlige behov tilbydes 

bostøtte i forbindelse med ophold i egen bolig. Blå Kors væresteder kan tilbyde at være 

leverandører af sådanne bostøtteordninger tilpasset den enkelte borgere. 
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Bostøttemedarbejdere arbejdere ud fra de bostøttemetoder, som fremgår af 

retningslinjer for henholdsvis Housing First indsatsen og socialpsykiatrien.  

 

Fagligt grundlag 

Væresteder arbejder på baggrund af den socialfaglige tilgang recoveryorienteret 

rehabilitering. 

 

Værdigrundlag 

Vores væresteder bygger på det kristne menneske- og livssyn 

https://www.blaakors.dk/sites/blaakors.dk/files/2021-

12/Bl%C3%A5%20Kors%20Danmarks%20diakoni%20og%20menneskesyn.pdf    

https://www.blaakors.dk/sites/blaakors.dk/files/2021-12/Bl%C3%A5%20Kors%20Danmarks%20diakoni%20og%20menneskesyn.pdf
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