Fakta om investering i virksomme indsatser til udsatte og
sårbare børn og unge
Bedre redskaber til at hjælpe sårbare og udsatte børn og unge
Mange børn og unge oplever, at de på grund af mistrivsel eller forskellige former for
psykisk sårbarhed har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med venner,
skole og familie.
Satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2017 afsat i alt 183,8 mio. kr. til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge.
Med aftalen afsættes midler til initiativer, der sikrer en tidlig indsats, som kan bidrage
til at forhindre, at problemer vokser sig store, men også for at kunne undgå stigmatisering og medicinering af børn og unge. Aftalen skal således understøtte det forebyggende arbejde i kommunerne med redskaber til at hjælpe børn og unge i mistrivsel ind
på en bedre livsbane med venner, familie, uddannelse og fritidsliv, ligesom deres
jævnaldrende.
Aftalen består af følgende initiativer:
1. Styrke børn og unges handlekraft og sociale færdigheder
Med initiativet anvendes og dokumenteres metoder til at træne sårbare børn og
unges mentaliseringsevner. Styrket mentaliseringsevne resulterer bl.a. i stærkere
sociale færdigheder, kompetencer til følelsesregulering og robusthed. Samtidig er
der erfaringer, der peger på, at bevægelse, kost og kreativitet kan indgå i denne
type metoder, der kan hjælpe børn og unge. Med initiativet vil der derfor også
være fokus på metoder, hvor disse aspekter sammen med mentalisering indgår
eller er en central del af indsatsen over for børnene eller de unge. Målgruppen er
sårbare børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner eller opholdssteder.
2. Investering i forebyggende indsatser i regi af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Med initiativet styrkes kommunernes indsats i PPR overfor sårbare og udsatte
børn og unge gennem økonomisk støtte til at investere i flere medarbejdere i
PPR. Samtidig indgår kommunerne i et partnerskab med Socialstyrelsen om udvikling af kvaliteten i PPR-indsatsen.
Med initiativet styrkes den forebyggende indsats over for sårbare og udsatte børn
og unge. Formålet er at færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats
og eventuelt medicinering. Initiativets primære målgruppe er sårbare og udsatte
børn og unge i dagtilbud og skole, som kan have gavn af støtte i PPR-regi.

3. Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet
Med initiativet afsættes midler til at udvide Socialstyrelsens socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) til også at omfatte målgrupper og indsatser på området
for udsatte børn og unge. Formålet er at give bl.a. kommuner og organisationer på
området et redskab, der kan synliggøre det forventede økonomiske potentiale ved
at implementere nye, virksomme indsatser. Modellen er en videreudvikling af økonomiske modeller som ”Skandia-modellen”.
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