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Frivillig i Svendborg
Frivilligrådet besøgte

BARNETS BLÅ HUS
2 skolepiger i samme klasse opdager tilfældigt det om hinanden, som
før var hemmeligt: de har begge forældre, som er misbrugere.
”Altså det hele startede med at vores lærer Lene hun spurgte
Melanie, hvordan hun har det derhjemme.”
Jeg hørte hvad det var hun sagde til Melanie, og så sagde Melanie:
”Jeg har fundet det her sted Barnets Blå Hus.”
Og så tænkte jeg: ”Barnets Blå Hus. Det har jeg hørt før.”
Så siger jeg sådan: ”Er du begyndt i Barnets Blå Hus?”
Og så siger hun bare sådan: ”Øh ja.”
Og så er jeg bare sådan: ”Der går jeg også agtigt”.

Wencke, som tilfældigt hørte
om Barnets Blå Hus

Du kan se pigernes historie i en 2 min. video her.
Barnets Blå Hus har været i Svendborg i 4 år, og antallet af familier,
der søger husets hjælp, stiger støt i takt med, at huset bliver kendt
og anerkendt. Men under mit besøg møder jeg kun husets leder Helle
Theede Kragh. Brugerne, børnene og deres forældre, har ikke brug
for min nysgerrighed. De har brug for tryghed fra voksne, der forstår
dem, tror på dem, og som de kan stole på – og som er professionelle.
Helle Theede Kragh, leder af
Barnets Blå Hus i Svendborg

Huset har 3 ansatte, Helle samt 2 deltids terapeuter. Og så
selvfølgelig de ca. 10 frivillige.
Behandlingstilbuddet omfatter både børnene og deres forældre og
varer nogle måneder. Mens man venter på at blive optaget, kan man
deltage i værestedet. Og når behandlingen er ovre, kan man
fortsætte i værestedet – og i de madaftener, udflugter og andre
hyggelige ting, som huset arrangerer.
Jeg er nysgerrig på det særlige, at de frivillige fra starten og i deres
daglige funktioner med børnene altid er under supervision. De
ansatte sikrer, at de frivillige har opgaver, der matcher deres
interesser og kompetencer. De frivillige er der for børnene, altid for
børnene. De er ikke kun ”glade amatører”, som søger nogle hyggelige
timer hjemmefra, hvor man også kan hjælpe andre. Dette til forskel
fra en del andre sociale tilbud, som ledes af frivillige.

Helle i stuen, hvor børn og frivillige
mødes

Husets professionalisme mærkes også ved, at Barnets Blå Hus er en
del af en stærk organisation med tydelige værdier: Blå Kors. Det
begrænser de frivilliges råderum, men det giver også sikkerhed og
tryghed.
Find hjemmesiden her
HVIS DU VIL VIDE MERE OM BARNETS BLÅ HUS
LÆS FACEBOOK

