SKABELON – ANSØGNING TIL SOCIALE
INVESTERINGER

Skabelonen anvendes ved ansøgning til den sociale investeringsfond i Ringsted Kommune.
Det er vigtigt, at alle relevante oplysninger til brug for vurdering af forslag/ansøgning er beskrevet.
Projekt navn

Projekt HomeStart, oprettelse af lokalafdeling i Ringsted, evt. i samarbejde
med andre kommuner.

Forslagsstiller (forening,
afdeling eller lign.)

Socialistisk Folkeparti (forslaget er efterfølgende revideret på baggrund af
kvalificering i administrationen)

Kontaktperson (navn,
mail og telefon)

Britta Nielsen, hjbrni@ringsted.dk, tlf. 26346513

Er der søgt midler fra
andre fonde eller lign.?

Ja ☐

Hvis ja, hvilken fond, og hvor meget er der ansøgt om?

Nej☒

Overordnet beskrivelse af projektet
Målgruppe

Familier med børn under skolealderen. En del har tvillinger og en del er
alene med et eller flere børn. Nogle er ramt af alvorlig sygdom, dødsfald,
fysisk/psykisk handikap eller psykiatrisk lidelse. Og nogle har et
begrænset netværk.

Beskrivelse af indsats

Støtten gives af en frivillig familieven cirka 2 timer om ugen i mindst
6 måneder, eller så længe familien har brug for det. Støtten foregår
hjemme hos familien, tager udgangspunkt i forældrenes ønsker,
kan både være praktisk og personlig, og efter princippet ”hjælp-til-selvhjælp”.
Kontakten mellem familie og familieven er frivillig, fortrolig og
ligeværdig. Relationen er medmenneskelig, bygger på samvær og
skaber tryghed og tillid.
HOME-START Familiekontakt bygger bro til kommunale foranstaltninger,
når der er brug for det. Når HOME-START er i kontakt med
familier med misbrug eller andre alvorlige problemer, støtter vi dem
i at søge professionel hjælp.
Den hjælp familievennen tilbyder, er gratis og fortrolig.
HOME-Start bygger på et internationalt koncept, der er udviklet i England i
starten af 70´erne. HOME-Start er i dag en verdensopspændende
organisation, som findes i mere end 20 lande.
De nærmere rammer omkring opstart af en lokal afdeling fremgår af vedlagt
bilag.
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HOME-Start lokalafdelinger er primært etableret med grundfinansiering fra
den eller de kommuner, som den enkelte afdeling dækker. Det koster 475
t.kr. om året at have en afdeling med en deltidsansat koordinator (25 timer)
og 700 t.kr. for en afdeling med en fuldtidsansat koordinator (37 timer).
Evidens

Det er veldokumenteret, at tidlig indsats gavner småbørnsfamilier,
og internationale studier viser, at HOME-START skaber øget trivsel
hos børnene og styrker forældrenes kompetencer.
De gode samtaler med HOME-START’s familievenner og de ekstra
hænder i køkkenet, ved vasketøjet eller på børneværelset, letter
hverdagen og styrker familiens egne ressourcer.
En dansk interviewundersøgelse viser, at familierne
oplever, at HOME-START på kort sigt giver et pusterum; på mellemlang
sigt giver overskud og selvtillid; og på lang sigt forebygger
kriser.
I undersøgelsen udtaler interviewede personer i samarbejdskommunerne at
de oplever, at Home-Start i kraft af den frivillige tilgang og dermed
ligeværdige tilgang har en forebyggende effekt i familier, som endnu ikke er,
men potentielt kunne blive, en socialsag for kommunen.

Baggrund

Nye familie-og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye
kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og
boligområder ”visner” rent socialt. En familieven kan give overskud og bygge
bro til nye netværk.
Enhver familie kan i perioder opleve at mangle det overskud, der
skal til, for at få hverdagen til at hænge sammen og forebygge og
løse problemer i tide. Ind imellem kan presset blive så stort, at de
daglige udfordringer truer med at udvikle sig til problemer, som
går ud over familiens trivsel. Muligheden for at få den hjælp kan findes i form
af en frivillig familieven.

Projektets rammer
Lovgivning
Risici

Øvrige forhold, som ikke
er afdækket

Tilbuddet er forebyggende og kan som udgangspunkt ikke erstatte
socialfaglige eller -pædagogiske tilbud til målgruppen.



At det er svært at rekrutteres frivillige.
At der er minimal efterspørgsel på tilbuddet.

Samarbejde med andre kommuner kan være en mulighed. Holbæk og
Kalundborg kommune samarbejder om en koordinator for Home-StartNordvestsjælland. Næstved kommune har også en Home-start afdeling med
en koordinator ansat på 25 timer.
Behovet i Ringsted kommune anslås til 1/2 -1/3 koordinator. Hvis Ringsted
Kommune etablerer afdeling i samarbejde med flere kommuner vil udgifterne
kunne reduceres.
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Herudover kan der mulighed for ekstern finansiering.

Projektets økonomi
Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.

ÅR 1

Investeringsomkostninger
Intern projektledelse
Lønudgift til koordinator (25 timer)
Øvrige udgifter

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

75

75

0

0

475

475

475

475

25

25

25

25

ÅR +

Evt. ekstern finansiering (indtægter)
Skal undersøges
Økonomisk gevinst* (reducerede udgifter grundet
effekt af indsatsen)
Arbejdsmarkedsområdet (forsørgelse og indsats)
Børne- og Familierådgivningen / familiehuset (indsatser)
Ungeenheden (indsatser)
Skoleområdet (indsatser)

Nettoeffekt*
Personalemæssige konsekvenser, årsværk*

* Frivillig for alle andre end kommunens enheder.

Tidsplan og antal deltagere
Startår

2020 (4. kvartal)

Antal år med indsatsen
Antal deltagere
Her skal du angive, hvor mange deltagere der for hvert
år påbegynder indsatsen.

Varigheden af et forløb (sæt kryds)

4
ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

20

30-40

30-40

30-40

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

Indsatsens forløb er den periode, en deltager modtager 6-12 mdr.
indsatsen. Forløbet begyndes, når deltageren starter
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ÅR +

4-5 år
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med at modtage indsatsen, og afsluttes, når deltageren
har gennemført indsatsen.

Effekt af indsats
Primære effektmål
Succesrate
Tidshorisont for effekt

Ikke-økonomiske
gevinster

Bidrage til en positiv udvikling i pressede børnefamilier, at familierne bliver
mere selvhjulpne, at det bliver lettere at fastholde job/uddannelse og at
undgå sygemelding.
90 pct.
Umiddelbar effekt i forhold til familiens trivsel og hvad det medfører af færre
omkostninger set i relation til job/uddannelse, sygemelding mm. På sigt
større trivsel for børnene og dermed større robusthed til at klare skole og
uddannelse mm.
Se ovenfor.

Effektevaluering
Metode til evaluering af
effekten
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Evaluering af forløb med familievenner efter 1 år gennem
interviewundersøgelser med familier, der har haft en familieven.
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