Ved aktivt
medborgerskab
gøre Silkeborg kan vi
til en attraktiv Kommune
k
med plads tiloaml mune
le.

Silkeborg Kommunes Socialpolitik
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Silkeborg
Kommunes
Socialpolitik
Socialudvalget ønsker med denne socialpolitik
at styrke sammenhængen i den sociale
indsats og sætte medborgerskabet i centrum.
Kommunen er os alle, og menneskeligt
nærvær og social forandring kan ikke leveres
af professionelle alene. Vi ønsker at udvikle
rammer for et samspil med netværk i bred
forstand.
En kommune i social balance bygges på et
fundament af samarbejde og sammenhold;
mellem borgere samt mellem borgere og
professionelle. Den forskel, der tegner sig
mellem forventninger til de offentlige ydelser
og de ressourcer, som kommunen har til
rådighed, gør det nødvendigt at orientere sig i
nye retninger for at finde de gode løsninger. Det
gælder også det sociale område, hvor der er
brug for alle bidrag til at få behov og ressourcer
til at hænge sammen.
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Med socialpolitikken vil vi sikre én af Silkeborg Kommunes kerneopgaver; at der tages hånd om de mest
udsatte og sårbare borgere, uanset om behovet for
hjælp har et kort eller langt tidsperspektiv. Vi vil også
sikre, at der er hjælp at hente til de borgere, der på
trods af et ellers velfungerende liv, kan få behov for
hjælp i en periode af deres liv.
Socialudvalget har en vision om ”at sikre en attraktiv
kommune med plads til alle baseret på et fælles
ansvar, respekt og dialog”.
Desuden vil udvalget arbejde ud fra missionen:
”At forebygge og støtte ved at skabe og opretholde
social tryghed for sårbare borgere.”

Vision og mission omsættes i socialpolitikkens
fokusområder:
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•

Samarbejde og dialog: Borgeren er ekspert i
sit eget liv, og gennem samarbejde og dialog
understøtter kommunen, at alle borgere tager
ansvar og bruger deres ressourcer bedst muligt.

•

Forebygge og opsøge: Kommunens sociale indsats skal virke forebyggende og opsøgende, så vi
tidligst muligt får igangsat den rette indsats.

•

Sammenhæng og kvalitet: De kommunale indsatser er helhedsorienterede og tilrettelægges
på baggrund af den bedste viden på området og
med afsæt i borgerens livssituation, så borgeren
hjælpes det rette sted hen.

I Silkeborg Kommune arbejder vi ud fra fire
grundlæggende værdier: Dialog – dynamik –
kvalitet – sammenhæng.

Kvalitet
•

Tage udgangspunkt i den bedste
viden på det sociale område, når vi
vælger indsatser

•

Målrette indsatser til borgeren for at
øge effekten

•

Løbende følge op på og udvikle
de sociale indsatser for at sikre
kvaliteten

I socialpolitikken betyder det, at vi vil:
Dialog
•
•

Identificere borgerens ressourcer i
dialog med borgeren
Være i dialog med borgeren om
valg af indsatser og samarbejde om
handleplaner

Dynamik
•

Understøtte borgerens engagement i
egen sag

•

Tilpasse indsatser til borgerens
livsituation

•

Løbende følge op på borgerens samlede situation og udbytte af indsatser,
så der kan justeres efter behov

•

Udligne sociale uligheder, som både
kan indebære en sundhedsrisiko og
en risiko for marginalisering såvel
socialt som arbejdsmæssigt

Sammenhæng
•

Tænke helhedsorienteret, både når
det gælder borgerens situation, og
når det gælder indsatsen

•

Tænke indsatser sammen på tværs
af fag for at opnå den bedst mulige
løsning for borgeren

•

Have blik for den sammenhæng og
det fællesskab, vi som borgere indgår
i, og som vi alle forventes at bidrage
til i det omfang, der er muligt for den
enkelte

Socialpolitikken beskriver de udvalgte fokusområder, som socialudvalget finder centrale for
kommunens, og den enkelte borgers indsats. Socialpolitikken skal ses i sammenhæng med
kommunens beskæftigelses-, frivillig- samt sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, da de
tilsammen er med til at udgøre rammen for samspillet mellem Silkeborg Kommune og borgerne.
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Politikkens tre
fokusområder
1.

Sociale

indsatser, der forebygger, støtter og
behandler

Silkeborg Kommunes socialpolitik sætter borgerens
ressourcer i fokus, og forebyggelse er et kernepunkt
i politikken. Vi har en forventning om, at vi med den
rette helhedsorienterede indsats, hvad enten den
er forebyggende, støttende eller behandlende, kan
støtte socialt udsatte borgere i at mestre eget liv, og
dermed opnå højere grad af selvhjulpenhed og øget
livskvalitet.
Forebyggende indsatser og initiativer kan være med
til at minimere social skævhed. En forebyggende og
sammenhængende indsats kan samtidig være med
til at mindske de problemer, som følger af social
ulighed, f.eks. i forhold til sundhed, uddannelse og
beskæftigelse. Mange kommunale sociale indsatser
er dog støttende og behandlende, og alle tilpasses
den enkelte borgers ressourcer og behov.
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Politikkens tre
fokusområder
2.

Sammenhæng

og kvalitet i
helhedsorienterede indsatser

Der skal være sammenhæng mellem borgerens
livssituation og de tilbud, der gives. Det prioriteres,
at handlinger og indsatser skabes i samarbejde
med borgeren og i et fagligt samarbejde på tværs af
sektorer, regioner og kommuner. Det skal primært
ske ved at lytte til og motivere borgeren gennem
dialog, baseret på anerkendelse og respekt.
Vi vil gennem opsøgende arbejde og samarbejde på
tværs af tilbud og sektorer sikre, at udsatte borgere
støttes bedst muligt, så tidligt som muligt. Borgeren
skal opleve sammenhæng mellem opfattelsen
af sin situation og det, der bliver sat i gang.
Helhedsorientering er at blive hjulpet det rette sted
hen, uanset hvorfra man tager sit afsæt.
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3. Samarbejde og dialog: Fællesskab og
medborgerskab bidrager til social tryghed

Aktivt medborgerskab bidrager til
sammenhængskraften i en kommune, og den kan
vi styrke ved at deltage i egen sag eller ved at
støtte personer i vores netværk. På den måde kan
vi alle bidrage til at gøre Silkeborg Kommune til
en attraktiv kommune, hvor der er plads til alle.
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Layout og tryk:

Mange borgere har tilstrækkelige ressourcer
til at deltage i frivilligt arbejde og på den måde
give en hånd med. Aktivt medborgerskab er dog
mere end frivilligt arbejde: det er at give plads
til de af os, som har brug for noget særligt, det
er at have blik for sin nabo og at hjælpe den
medborger, vi tilfældigt møder på gaden. Vi er
alle del af fællesskaber, der kan have brug for
vores opmærksomhed. Nærmest er familien,
hvor opmærksomhed kan have en væsentlig
forebyggende funktion, men også når en borger
har brug for sit netværk til at komme videre med
livet efter en vellykket, social indsats.
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Afstanden mellem behov og ressourcer forudsætter, at vi som aktive medborgere alle er med til at
tage ansvar, hvor det er muligt. Netværk og familie inddrages som væsentlige ressourcer, når en
borger har brug for støtte til at kunne tage ansvar
og mestre eget liv.

