NYTÅRSHILSEN

Tak for året der gik
G

rin. Kram. Glæde. Skuffelse og bekymring. Det er nogle af de ord, der løber
gennem hovedet mig, når jeg ser disse
billeder fra 2018. Faktisk giver de et meget
præcist billede af året, der er gået. For det har
været et år med både gode og dårlige elementer. Vi fik landet en overenskomst. Vi fik taget
hul på projektet ’Vi er Socialpædagogerne’,
hvor vi sammen skal skabe den bedste
fagforening.
Men 2018 har også været året med mere
børnefattigdom, flere unge hjemløse på gaden
og pres på de mest udsatte. Det SKAL vi have
lavet om på - og så er det jo godt, at vi tager
hul på et nyt år.
Jeg ønsker jer et godt nytår - og jeg håber på
det samme for alle de borgere, vi arbejder med.
Benny Andersen,
forbundsformand i Socialpædagogerne

LYKKE
Håndboldligaen LykkeLiga for
børn med udviklingshæmning
har fået Socialpædagogerne
som ligasponsor i tre år - og
trækker derfor i spillertrøjer
med teksten ’Socialpædagogerne’ på maven.

DRØMME
Louises cykeldrøm blev til virkelighed, da hun gennemførte cykelløbet ’Tour
de Fri’. Et cykelløb, som hun selv har planlagt sammen med socialpædagog
Jonna Kalstrup Hess - stærkt inspireret af Tour de France.

PIONERER
Der skal altid være tid til en ostemad og en god snak. Sådan siger
socialpædagog Kjell Vindevoghel, som er med til at gøre nætterne på
plejecentret lettere for urolige ældre borgere med demens.

OPBAKNING
’Tina viste mig tillid. Det havde en kæmpe betydning
for mig. Mere end man måske lige regner med’. Citatet
stammer fra 20-årige Rikke Brinck, som med mere
end 100 indlæggelser og flere selvmordsforsøg bag sig
fik hjælp fra socialpædagog Tina Frydenlund.

FÆLLESSKAB
I hver en krog af landet stod
socialpædagoger samlet om
ét fælles budskab: Vi er noget
værd - og vi vil have den løn, vi
fortjener. OK 2018 kom i hus - og
blev stemt hjem med et rungende
ja og rekordmange stemmer.

BESKÆFTIGELSE
Jobfesten bør gælde alle. Også mennesker
med handicap. Derfor har Socialpædagogerne
i løbet af året sat fokus på, hvad der skal til for
at skabe gode jobmatch mellem borgere med
funktionsnedsættelser og virksomheder.

KRAM
På Bostedet Hulegården i Brøndby er sex aldrig et fy-ord, siger nyuddannede
Signe Vincentz, som finder det helt naturligt, at man som socialpædagog også
støtter beboerne i at håndtere følelser og drifter.

