Et København

hvor alle skal med
København skal være en by for alle, også dem med
færre ressourcer. Byens hjemløse, stofmisbrugere og udsatte skal kunne leve et værdigt liv i København og få tidlig
hjælp til at komme ud af problemerne.
Hjælp til hjemløse
De senere år er der kommet flere hjemløse, heriblandt unge hjemløse i København. Det er ikke værdigt. Derfor afsætter
vi 39,3 mio. kr. til at etablere 20 ekstra
boliger med en social- og udviklingsorienteret indsats. Der afsættes desuden en særpulje til udsatte hjemløse, og vi fortsætter
med den opsøgende sundhedsbehandling.
Mere og tidligere hjælp
til udsatte børn og unge
En tidlig og forebyggende indsats skal
sikre, at børn og unge med sociale problemer får hjælp til at få et godt liv med
uddannelse, job og fast bolig. Vi afsætter
49,2 mio. kr. i hele perioden til at yde
massiv hjælp så tidligt som muligt.

døgnåbent i
Stofindtagelsesrum
Stofindtagelsesrum redder liv, giver bedre
mulighed for at tilbyde behandling til stofmisbrugerne og skaber tryghed i lokalområdet. Vi holder Skyen åben døgnet rundt.
Socialrådgivere på
skoler
Vi afsætter 50,8 mio. kr. i perioden 20152018 til at videreføre den succesfulde
ordning med socialrådgivere på skoler.
Mindre misbrug på
ungdomsuddannelser
På ungdomsuddannelserne har for mange
sårbare unge misbrugsproblemer eller
psykiske problemer, der gør det svært at
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gennemføre en uddannelse. Vi afsætter
26,1 mio. kr. i 2015-2018 til mere rådgivning og behandling.
Ledsagelse af handicappede eller sindslidende
Københavnere med handicap eller sindslidelser skal have mulighed for at få dækket deres udgifter til at tage en ledsager
med på rejser og ophold. Vi afsætter 5,5
mio. kr. til ledsagerudgifter i 2015.
Øget støtte til københavnere med handicap
Vi afsætter 20,8 mio. kr. i perioden, så
handicappede på botilbud får den støtte
og pleje, som de har brug for.
Støtte til københavnere
med sindslidelse
Vi afsætter 23,2 mio. kr. i hele perioden til
at støtte københavnere med sindslidelser
med bl.a. socialpædagogisk hjælp i egen
bolig, når de udskrives Hjemløse
fra psykiatrien samt
nye botilbudspladser.
Sikker by
Vi afsætter i alt 55,1 mio. kr. til Sikker Byaktiviteter,Udviklingen
bl.a. til at identificere
utrygge
i antallet
af
steder i byen,
til
akutpulje
til
bl.a.
SSP+,
hjemløse i Kbh
til Ny Start for kriminalitetstruede unge,
til indsats mod ekstremisme og radikalisering blandt unge, til mentorindsatsen for
børn i udsatte byområder og til undersøgelse af borgertryghed.
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