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Tryghedsskabende botilbud belønnes med Den Flyvende Gris 2016
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering anerkender Tuestenhuse og Orion for deres
tryghedsskabende og forebyggende indsatser i botilbud for mennesker med svære psykosociale
belastninger.
Næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Tonie Rasmussen sagde i sin pristale, at
de to botilbud har fået prisen på vegne af alle de tilbud i Danmark, som arbejder dialogbaseret med
denne målgruppe. Udvælgelsen motiverede hun således: “Tuestenhuse har indenfor de seneste par år
ændret deres tilgang og reduceret antallet af magtanvendelser med næsten 75 procent i løbet af to
år. Orion har gennem næsten 20 år gennemført en lang udvikling henimod det, der virker
forebyggende og tryghedsskabende.” – “Det tryghedsskabende samarbejde med mennesker med
svære psykosociale vanskeligheder”, understregede hun, “fremmes ikke af øgede beføjelser til
magtanvendelser og tvang, men derimod gennem nærvær, inddragelse og dialog.”
Tuestenhuses leder, Kenneth Sandell Henriksen fortæller: ”Det har krævet enormt mod at gøre noget
anderledes, for mange har stillet sig undrende overfor, at vi ikke får sat kameraer op og ikke hyrer
vagtværn, når nu folk bliver dræbt.”
Han fortsætter: ”Af vores erfaringer kan man lære, hvad dialogens magt er. Alle siger det som floskel,
men jeg tror ikke, folk har forstået værdien af dialog. Mange siger om vores målgruppe: ’Jamen, de kan
jo ikke deltage i det’. Men det kan man komme ud til os og se, at det kan de godt. Hvis vi laver
rammerne, sådan at vi møder beboerne der, hvor de er, så vil jeg hævde, at selv mennesker, der har
det ekstremt svært, har mange belastninger og meget på spil, godt kan deltage i en meningsfyldt
dialog.”
Leder af Orion, Line Top Abildtrup kommenterer: ”Jeg tror, vi har fået prisen, fordi der i virkeligheden
er mange, både fagfolk, pårørende, politikere og mennesker, der selv er brugere af systemet, som –
under den debat, der har været det sidste lange stykke tid omkring de her meget tragiske hændelser
på botilbud og forsorgshjem – har haft håbet, at man kunne gøre noget andet end de umiddelbare
svar, der kom frem. Jeg tror, vi har fået denne pris, fordi der er noget at få øje på der.”
Den Flyvende Gris er Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris og uddeles årligt til en person eller
organisation, som har ydet en enestående indsats indenfor psykosocial rehabilitering. Figuren ”Den
flyvende gris” symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats.
SE MERE: Videointerview med prisvinderne og filmen 4 eksempler på god praksis på
www.psykosocialrehabilitering.dk
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