Bilag 1.

”Klubberne på gaden” – Køge festuge 2019
Formål med ”Klubberne på gaden”
Køge festuge skal være en tryg oplevelse for de unge at være en del af.
Samskabelse af en tryghedsskabende indsats.

Prioritering:
Høj prioritet – 13 klubber deltager i ”Klubberne på gaden” i uge 35.
Herudover understøtter Unge Centeret, FCK og SSP/gadeplan med deres
sideløbende indsatser.

Mål for klubberne på gaden:
At unge under festugen har tilgang til troværdige voksne.
At medarbejderne via synlighed har en forebyggende præventiv funktion under festugen.
At medarbejderne opbygger nye relationer og understøtter eksisterende relationer til unge.

Andre lokale kommunale aktører:
Unge Centeret, FCK og SSP/Gadeplan har andre målsætninger, metoder og arbejdstider under Køge festuge
i forhold deres kerneopgaver/kerneydelser.
Natteravnene deltager også i festugen og ligeledes gør den Bolig Sociale Helhedsplan.

Målgruppe:
Alle unge, som selv søger en troværdig voksen
Alle unge, som er relevante for klubmedarbejderne
Alle voksne, som er nysgerrige på ungdomsklubberne i Køge

Organisering:
SSP har det overordnede ansvar for den forebyggende indsats ”klubberne på gaden” og koordineringen af
denne under Køge festugen. SSP skal inddrages, hvis der fx. skal træffes nye beslutninger, som sker i tæt
samarbejde med Politiets indsatsleder og evt. Køge festuge.
SSP/Gadeplan og politiets indsatsleder har et arbejdsmøde den 12. juni.
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SSP og politiets indsatsleder deltager på UK ledermøde den 20. juni.

Plan for indsats:
SSP har i dialog med Køge festuges arrangører, politiets indsatsleder og UK-lederne udarbejdet følgende
plan for ”Klubberne på gaden”.
•

Tidsrummet for arbejdsindsatsen er kl. 18.00-22.00 torsdag til lørdag.

•

Mad kl. 18.00 inkl. briefing og herefter på gaden kl. 18.30 og frem til kl. 22.00.

•

”Klubberne på gaden” har primært fokus på områderne; Lovparken, Stationspladsen og udkanten af
torvet (de forskellige sidegader).

•

”Klubberne på gaden” vil være synlige (hovedbeklædning og vest) og være fast tilstede med et telt
og beach flag på Stationspladsen og ligeledes i Lovparken. Der laves en turnusordning, således alle
kommer til at gå rundt og være ved et beach flag i løbet af vagten.

•

Fokus er synlig tryghedsskabende og forebyggende tilstedeværelse.

Gadeplan udefra:
Vestegnens gadeplansnetværk VEGA er blevet inviteret og de som deltager er velkomne til mad kl. 18.00
og efterfølgende briefing kl. 18.20 – SSP Vandværket, Søndre alle 6.
Der kommer 2 gadeplansmedarbejdere fra Ishøj om fredagen
Der kommer 2 gadeplansmedarbejdere fra Solrød om fredagen
Der kommer 3 gadeplansmedarbejdere fra Taastrup torsdag, fredag og lørdag.

Forplejning:
Hver aften torsdag til lørdag fra 18.00 til 18.20 er serveres der gratis aftensmad på Vandværket,
Søndre allé 6 (SSP huset).

Info fra Politiet:
Anders Nyholm (Indsatsleder Politiet) informerer SSP hver dag, såfremt der er noget relevant.

Briefing:
SSP holder hver aften torsdag til lørdag kl. 18.20 en briefing om situationen, tendenser, relevante episoder
og giver medarbejdere de nødvendige informationer (se action card).
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Hotline numre:
- Politi:

114 (generelle informationer, ikke alvorlige)
112 (alle alvorlige og hastende informationer)

- Førstehjælps telt:

2877-7793 (Leder af førstehjælp)

- SSP:

28792363 (Jesper SSP) & 28792367 (Bo Gadeplan)
I tidsrummet 16.00 - 23.59 (onsdag, torsdag, fredag og lørdag)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Actioncard:
VOLD:
I tilfælde af, at der er optræk til slåskamp eller slåskamp (gør hvad der er muligt & ring 112).

TRUSLER:
I tilfælde at man bliver eller føler sig truet, så trækker man sig.
Er det en personlig trussel, så kontaktes egen leder og evt. politiet.

ULYKKER:
Mindre ulykker så kontaktes førstehjælpsteltet / Større ulykker så kontaktes 112

TERROR:
Ring 112 med det samme.
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