2 JP Århus

Mandag den 13. december 2010

Århus i dag
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Nogen eller en del
sol, men også mulighed for enkelte snebyger. Svag til jævn
vind, der i løbet af
dagen frisker op.

Julehjælp til 90 familier
Velgørenhed: Dansk Folkehjælps Århus-afdeling kan i år

hjælpe 90 familier mod 61 i 2009. Set i lyset af at det
kun er andet år, at Århus-afdelingen kører denne aktivitet, er det et yderst tilfredsstillende resultat, skriver
Dansk Folkehjælp, der glæder sig over, at
århusianerne har været meget villige til at støtte julehjælpen, når der er blevet samlet ind på gaden. Dansk
Julehjælp har haft hjælp fra en projektgruppe fra Peter
Sabroe Seminariet til at samle ind, og Føtex Food i
M.P. Bruunsgade har givet et fornuftigt tilbud på julepakker. Samtidig har teatret Refleksion inviteret alle
de familier, som modtager hjælp, ind og se dukkeforestillingen ”Broder Sol, Søster Måne”. Dansk
Julehjælp har også fået mulighed for at give dem en
tur på stadion og opleve byens fodboldhold, frem-ohm
hæves det.

Fredelig julefrokostlørdag
Århus C: I modsætning til fredag aften og nat undgik

man den værste ballade, da århusianerne lørdag gentog det store julefrokosttræf og gik i byen for at få en
sild og en snaps eller to. Vagtchefen ved Østjyllands
Politi oplyser, at syv måtte en tur i detentionen, fordi
de lavede ballade eller ikke kunne tage vare på sig selv.
Men generelt var byen nogenlunde fredelig. »Der var
lidt travlt hist og her, men slet ikke i et omfang, som
vi tidligere har set det. Det var en stille og rolig
-ohm
lørdag,« siger vagtchefen.

Løbere fra den århusianske velgørenhedsklub KUUL har igen i år tilbagelagt tusindvis af kilometer for at samle penge ind til hjertebørn. Løberne har bl.a. løbet fra Skejby Hospital til Rigshospitalet, Copenhagen Marathon og det 246 km lange ultraløb Spartathlon i Grækenland. Årets
indsamlede beløb på 150.000 kr. blev i går overrakt på Skejby Sygehus efter en 12 timers løbetur rundt om Brabrand Sø. Foto: Casper Dalhoff

Bekymring over besparelser
N Konsekvensen af de
trecifrede millionbesparelser
på det sociale område
vækker dyb bekymring.
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Der er dyb bekymring over
de besparelser på 172 mio.
kr. årligt på det sociale område, som socialrådmand
Hans Halvorsen (S) fredag
præsenterede.
Verne Pedersen, kredsformand i Socialpædagogerne
Østjylland, mener, at besparelserne truer velfærden.
»Den sociale velfærd er
under afvikling. Hvis det
system, som vi har bygget op
til folk, der har brug for
hjælp, ikke fungerer, vil de
blive endnu mere udstødte,«
siger Verne Pedersen.
Som et eksempel nævner
hun kommunens planer om
årligt at spare op til 12 mio.
kr. ved at reducere anvendelsen af private opholdssteder

for stærkt belastede unge.
Kommunen foreslår at fjerne
40 helårspladser til en gennemsnitlig pris på 800.000
kr. og i stedet lade dem
erstatte af et andet og billigere tilbud.

Unge får det dårligere
»Hovedreglen skal fremover
være, at det skal vurderes,
om de kan klare sig med det,
der hedder en hybel i stedet
for at have et opholdssted eller være på en døgninstitution. For mig at se er det
underligt, at unge, der er vurderet til at skulle have et
døgntilbud, lige pludselig
kan klare sig med et værelse
med støtte. Der kommer kun
én ting ud af det, og det er, at
disse unge får det dårligere
og risikerer at blive mere
kriminelle, voldelige eller
isolerede
og
muligvis
psykisk syge af stofmisbrug,«
siger Verne Pedersen.
Som et andet eksempel på
velfærd under afvikling

:hSVVg°`e]Wd
e]S^VgX}º
B OY E

nævner hun bostøtten til
handicappede voksne. Her
var det nødvendigt fra 2009
til 2010 at nedsætte timetallet med 25 pct., fordi
antallet af brugere steg mere
end budgetterne.
Nu bliver det igen nødvendigt at revisitere hvor meget
hjælp, som brugerne kan få
til f.eks. at komme til læge,
tandlæge, af sted om
morgenen, indkøb eller
almindeligt socialt samvær,
oplyser Verne Pedersen.
»Jeg kan kun forestille
mig, at det er med henblik på
at sætte timetallet ned. Det
vil betyde, at de voksne handicappede bliver dårligere
fungerende og mere isolerede,« siger Verne Pedersen.

Færre aﬂastningsdøgn
Århus Kommunes sparekatalog indeholder en lang række
konkrete forslag til besparelser. F.eks. bliver halvdelen af
budgettet på godt 6 mio. kr.
til fripladstilskud til alle børn

med handicap, som er indskrevet i et dagtilbud, halveret. Der bliver givet færre aflastningsdøgn til familier
med handicappede børn.
Der omlægges en række institutionspladser for belastede
børn og unge til familiepleje.
Spareforslaget på 172 mio.
kr. kommer oven i spareplanen på 361 mio. kr.
I næste uge mødes Den
Kommunale
Fællesrepræsentation for at diskutere
spareforslagene.
Før mødet vil formand
Henning Truelsegaard, der
ligeledes er formand for
BUPL Århus, ikke sige, hvordan der vil blive reageret.
»Det bliver voldsommere
og voldsommere. Nu skal
mange af organisationerne
ud at tale med tillidsmænd
og medarbejdere om det,«
siger Henning Truelsegaard.
Se de sociale besparelser:
aarhuskommune.dk/
soc-besparelser.aspx
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OMBYTNINGSSERIE
Ringe fra 2.895,Vedhæng fra 1.895,Ørestikker fra 2.950,Smykkerne kan ombyttes inden for 2 år
til et smykke med en større brillant.
Du betaler kun differencen mellem det
gamle smykke og det nye smykke.
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