
Mangler plads til børn

Karin Smedegaard, ny forkvinde for Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder,
håber meget pa økonomisk  hjwlp fra kommunen.

Flere og flere
kvinder og børn
på Horsens
Krisecenter
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HORSENS - De fysiske
rammer er ved at
sprænges på Horsens
Krisecenter for volds-
ramte kvinder. På bare
to år er antallet af over-
natninger steget med
800.

- Der kommer mange
mødre med børn. Vi har et
Lille legerum til de mindste
børn, men mangler noget
til de lidt store. De har
fået meget mere med af
den vold, der er foregået  i
hjemmet. Derfor har vi
ogsåen socialpædagogtil at
tage sig af dem, men sim-
pelthen ingen steder, hvor
de kan være, fortæller for-
kvinde Karin Smedegaard.

Huset pa Sundvej er ved
at være nedslidt. Malerar-
bejde og den slags skal kri-
secentret nok selv klare ud
af sin egen økonomi . Vær-
re bliver det at f¨å indrettet
kælderen, så der kan blive
et tumle-legerum og et
værksted for de lidt store
børn. Gulvet skal nemlig
s nkes, og der skal laves
flugtveje.

Krisecentret har fået af-
slag på tilskud fra Horsens
kommune i år, men søger
igen i 1997.

Hjælper på vej
- Det er vigtigt, at vi kan

hjælpe børnene lidt pa vej,
mens de er her. Ofte er det
sådan, at pædagogen  skal
lære mødrene at lege med
deres børn. I dag kommer
de med i svømmehal  og an-
dre steder, men vi skal
ogsåhave noget her på stedet
at tilbyde dem.

- I dag må vi dæmpe
dem. De skulle have et
rum, hvor de frit kunne
råbeog skrige og komme af

med noget af det, de har
samlet op.

Slipper billigt
Krisecentret synes sam-

tidig, at Horsens kommu-
ner er sluppet noget billigt
om ved det, efter staten gik
ind med et fast tilskud fra
årsskiftet .

- Kommunen giver os nu
151.000 kr. i tilskud. Vores
egenbetaling for at bo i
kommunens hus er
120.000 kr. Det vil sige, at
kommunen reelt giver os
31.000 kr. i tilskud, siger
Karin Smedegaard.
På to år  er antallet af
overnatninger på krisecen-
tret steget med 800. I 1995
var der 3.768 overnatnin-
ger, i 1994 3412 og i 1993
2954.

Endnu har krisecentret
ikke vret nødt til at afvi-
se nogen, men har i presse-
de situationer taget sofaen
i vagtstuen i brug.

Det faste tilskud fra sta-
ten pa 75 procent har givet
sikkerhed for centrets ind-

tægter. Tidligere var de
meget mere afhængige  af
svingende tilskud forskel-
lige steder fra.

Ansat "storebror"
I dag er der ansat en

socialrådgiver , en
socialpædagogog to ufaglærte
medhjælpere . Samtidig har
centret ansat en ung mand
i nogle timer om ugen til at
tage sig af børnene .

- Vi har forsøgt  os med
lidt nytnkning. Han
kommer om eftermidda-
gen eller i weekenden,
hvor vi har ulvetimer.
Mødrene er trætte, og
børnene keder sig. Den unge
mand fungerer som en
slags storebror, der kan
tumle med de store børn,
fortæller  Karin Smede-
gaard.

Fortsat anonymt
I forbindelse med de nye

tilskudsregler matte krise-
centret i Horsens sammen
med de øvrige i Vejle amt

k mpe for at bevare reg-
lerne om anonymitet.

- Vi har hele tiden hyldet
det princip, at her

præsenterervi os med fornavn - og
ikke mere. Vejle amt men-
te ikke, at det kunne lade
sig gøre længere , men efter
en polemik med Socialmi-
nisteriet har vi lige fået be-
sked om, at vi kan

fortsættepå den måde.
- Det er også det princip,

det hele er bygget op om.
Vi var enige om på de fire
krisecentre i amtet, at det
ville vi ikke give køb på,
forklarer Karin Smede-
gaard.


	Page 1

