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1. Introduktion til Varmestuen
og
2. Generel information fra Udsatterådets område v/Anne-Mette
Gennemgang af hvad Center for Socialt Udsatte består af:








Gadeteamet, opsøgende medarbejdere der fungerer som bindeled mellem udsatte
borgere og det etablerede system
Stofrådgivning
Sygeplejeklinik
Værested for tidligere misbrugere (aktiviteter, samtaler, råd og vejledning)
Varmestuen, værested for aktive misbrugere. Der er gratis morgenmad, som er delvis
sponsoreret af bageren i Sct. Jørgens Park, samt fri kaffe, the og saftevand. Aftensmad kan
købes for 25,- kr. Der er en aftale med Menu i Sct. Jørgens Park om at der kan hentes
madvarer, der er ved at være udløbet i dato, som brugerne kan tage med sig. Brugerne kan
vaske sit tøj i Varmestuen og der er mulighed for at få et bad. Der er skabe som kan bruges
til opbevaring af ejendele.
Som noget nyt, er der afholdt et brugermøde den 15. maj med deltagelse af personale. Der
var indkommet gode forslag til drøftelse.
Der er tradition for at Varmestuens Venner afholder sommerfest i august, ligesom der
afholdes bankospil et par gange om året.
Varmestuen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. det nuværende tilbud, og
hvad brugerne kunne have af forslag.
Varmestuen har samarbejde med Netto. Det er en udfordring for Netto, at der er enkelte af
Varmestuens brugere der har været involveret i tyveri, og der er jævnligt kunder, der føler
sig generet af brugernes adfærd.
Det er fortsat en succes at deltage i Asfalt-ligaen, der udspringer af Ombold, der er en
fodboldturnering for socialt udsatte. Der er 3 Næstved-borgere der er udtaget til
”landsholdet”.

3. Drøftelse af adgang til sundhedstilbud i Næstved Kommune. Inden for hvilke områder oplever
borgere på udsatte-området, at det kører på skinner og inden for hvilke områder er der brug for
udvikling v/Signe
Der er lagt op til en åben drøftelse med henblik på at finde områder der kan arbejdes med, for at
udsatte borgere kan få mere gavn af de tilbud, som sundhedsområdet har.
Der er fortsat behov for tandbehandling til de brugere, der ikke har råd til at benytte privatpraktiserende tandlæger. I nogle af de store kommuner, er der lavet mobile tandklinikker. Måske
kan man arbejde hen mod at samarbejde med de kommuner der ligger omkring Næstved.
Kort orientering om projekt ”Vejen frem”. Oprindeligt et tilbud til borgere med psykiske
udfordringer, men man vil gerne brede projektet videre ud. (Signe sørger for at der kommer nogle
pjecer til Varmestuen).
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4. Budget 2018 v/Bo
Handicap-området er fortsat udfordret. Der er fortsat stigende udgifter. Som en del af
udfordringerne kan nævnes




Udgifter til ekstra bemanding, der er pålagt af Arbejdstilsynet efter overfald på personale
Kompenserende besparelser, skal som udgangspunkt findes inden for Omsorgsudvalgets
eget område, og i 2017 og 2018 har det til dels kunne dækkes af et overskud fra
ældreområdet, men det kan man ikke regne med fortsætter.

5. Årsmøde i Rådet for Socialt Udsatte

Invitation til
Program for
Dialogmøde 2017.pdf Dialogmøde 2017.pdf

Kurt og Robert vil gerne deltage. Anne-Mette finder en medarbejder der kan tage med, og
sørger for at koordinere turen. Der er tilmeldingsfrist 24. maj 2017.

6. Eventuelt
SAND afholder hjemløsedag på Axeltorv i Næstved den 21. maj 2017

7. Kommende møder:
I 2017 er der aftalt følgende datoer for møder i Udsatterådet:
6. september
8. november
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