Krise pa
krisecenter
Center for mænd reddet af tilskud
Et ekstra tilskud fra
Horsens Kommune og
Vejle amt har reddet
Horsens Krisecenter
for Mænd ud af en akut
økonomisk krise, der
truede med at lukke
centeret.
Da det i årikelyds
krisecentret i Vimmelskaftet
20 i Horsens at få del i Socialministeriets pulje til frivilligt
socialt arbejde, frygtede man,
at pengemanglen kunne twinge centret til at dreje nøglen
om.
De første to år har krisecentret nemlig modtaget årligt
50.000 kr. af denne pulje, og
de penge har sammen med et
årligt tilskud fra såvel Horsens kommune som Vejle amt
sikret centrets eksistens.
Og uden pengene fra Socialministeriet var det kun et
spørgsmål om måneder, inden krisecentret for mænd ville blive tvunget til at lukke.

Fordobler tilskud
Men nu har sundheds- og
socialudvalget i Horsens kommune besluttet at forhøje dette års tilskud fra 5.0 0 til
10.000 kr. Vejle amt gør det
samme, og det betyder, at krisecenteret i hvert fald kan
fortsætte året ud.
- Det kan kun lade sig gøre,
fordi vi samtidig tærer på den
arv på ca. 50.000 kr., vi har
stående, siger Randi Weber,
der står for centrets såkaldte
PR-gruppe.
- Vi er meget glade og lette-

de over de forhøjede tilskud
fra kommunen og amtet, men
samtidig vi også sige, at vi
stadig mangler penge.

Behovet vokser
Randi Weber efterlyser
større forståelse for, at et krisecenter for mænd i
garldehsinøbj-t .
- Mænd kan nemlig også
komme i krise. Stadig flere
kontakter centeret, men modsat mange af henvendelserne
til krisecentrene for kvinder
kommer mændene ikke
grund af fysiske overgreb men psykiske problemer.
- Det kan skyldes dårlig
øko-nomi , arbejdsløshed , ensomhed eller familiere problemer, og fælles for næsten alle
er, at de mangler nogle at tale
ud med.
- Mange af dem har oplevet,
at ingen har tid til at høre på
dem og tale med dem, og alene
det at få talt ud om problemerne kan være en stor hjælpsiger Randi Weber.

Frivillig hjælp
Horsens Krisecenter for
Mænd drives af godt 25 frivillige krisevagter samt to langtidsledige, som kommunen
har stillet til rådighed til den
daglige drift.
- Det er ikke nødvendig at
stille spørgsmålstegn ved, om
der er behov for et krisecenter
til mænd. Det er der.
- Men uden penge kan det
ikke køre rundt, siger Randi
Weber. (birte)

