Pressemeddelelse:
Nu åbner Danmarks første børne-unge krisecenter.
Lørdagden 15. august 2020 åbner Danmarks første børne-unge krisecenter. Men
allerede fredag den 14. august kl. 15.00 afholdes der åbningsreception, hvor
Social-og indenrigsministerAstrid Krag vil holde åbningstalen.
Børn og unge i Danmark, der oplever, at de har akut behov for at komme væk fra
deres hjem, anbringelsessted eller væk fra gaden på grund afvold og
andreovergreb og svigt, har i dag ikke noget sted, hvor de på eget initiativ kan
opholde sig og modtage omsorg, rådgivning og husly.
Danmarks første børne-unge krisecenter, Joannahuset, vil fysisk være placeret på
Christianshavn, men være etlandsdækkende tilbud. Joannahuset haråbent 24
timer i døgnet, året rundt, så børn og unge i akut krisekan få hjælp.
Børnene og de unge vil blive modtaget af omsorgsfuldt personale og få mulighed
for at få opfyldt basale behov som mad, drikke, et bad, tøjvask, nyt tøj.
Joannahuset vil også tilbyde anonym rettighedsbaseret rådgivning med afsæt i
børnene og de unges behov. Børnene og de unge vil endvidere have mulighed for
at overnatte i huset i en kortere periode.
Målgrupperne
-Børn og unge, der lever med vold og andre overgreb og svigt i hjemmet.
-Børn og unge, der oplever at være i en dårligt fungerende anbringelse.
-Børn og unge, der er udsatte i hjemmet, mens de venter på at kommunen træffer
beslutning om hjælp.
-”De afkoblede børn og unge”, der ikke går i skole, lever og sover på gaden.
Visionen medet børne-unge krisecenter
Jette Wilhelmsen har taget initiativ til Joannahuset efter i over 20 år at have
arbejdet med udsatte børn og unge i både offentlig og privat regi. Her har hun ofte
oplevet desperation og frustration over, at der ikke har væretet sted, hvor børn og
unge i udsatte situationer kanhenvende sig personligt og få akut krisehjælp.
”Joannahuset skal være et supplement til det etablerede system. Det er centralt,
at Joannahuset får en brobyggende funktion til kommunerog andre aktører på

området. Fra første dag har vi skabt dialog og samarbejde med offentlige
myndigheder, organisationer, private aktørerog andre, der arbejdermed børn og
unge i udsatte situationer. Kun når vi løfter i flok, kan vi hjælpe børnene videre til
et bedre liv”, siger Jette Wilhelmsen.
Joannahuseter børnenes hus, bygget på et stærkt værdisæt og et børne-og
ungesyn, hvor inddragelse og deltagelse af børn og ungevægter meget højt.
Joannahusetsmenneskesyn bygger på børn og unges grundlæggende rettigheder
og de værdier, som FN ́s Børnekonvention er baseret på såsom frihed, åbenhed,
rummelighed, medbestemmelse, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse.
”Allerede fra starten oplevede jeg stor opbakning til projektet. Og den er vokset
markant de sidste 2 ½ år, hvor bestyrelse, fonde, virksomheder og frivillige har
medvirket til at realisere projektet”, siger Jette Wilhelmsen.
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