Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Vordroffsvej 40
1900 Frederiksberg C
Afgørelse vedrørende godkendelse af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter som generelt egnet.
Afgørelse
I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, skal Socialtilsyn Syd hermed meddele Dansk
Kvindesamfunds Krisecenter godkendelse, som generelt egnet til at drive tilbud i henhold til lov om social
service § 109.
Godkendelsesrapport af 21. november 2014 er bilag til nærværende afgørelse, og de vurderinger, der er lagt
til grund for godkendelsen, fremgår heraf. Socialtilsyn Syd registrerer godkendelsesrapporten på
Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 22, idet kriterierne og indikatorerne i kvalitetsmodellen, jf. herved
bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn, dog vil være udeladt.
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om social service § 109, idet
det påhviler tilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra andre myndigheder, herunder at sikre sig, at
regler i anden lovgivning er overholdt.
Tilbuddet optages på Tilbudsportalen som generelt egnet til at drive Kvinde Krisecenter i medfør af
servicelovens § 109 på følgende vilkår, idet der i øvrigt henvises til godkendelsesrapport af 21. november
2014.
Ibrugtagningsdato
1. december 2014
Målgruppe
Målgruppen for krisecenteret er kvinder og deres eventuelle børn, der har været eller er udsat for fysisk,
psykisk eller anden vold fra partner, ekspartner eller familie.
Krisecenteret er et tilbud om hjælp til selvhjælp, hvorfor det er vigtigt, at kvinder, der indlogeres, i stor
udstrækning kan tage vare på sig selv og eventuelle børn. Ved mistanke om psykisk sygdom, misbrug af
enhver art (alkohol, stoffer, piller, osv.), også hvis kvinden er på afvænning, er kvinden ikke inden for
krisecenterets målgruppe.
Alder
18 – 85 år.
Ydelse
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Midlertidigt ophold samt behandling til kvinder og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk,
psykisk eller anden form for vold.
Pladsantal
8 kvinder og deres eventuelle medfølgende børn.
Økonomi og organisatoriske forhold
Dansk Kvindesamfunds Krisecenters økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet, jf.
nærmere herom i godkendelsesrapportens tema 6.
Socialtilsyn Syd har vurderet, at Dansk Kvindesamfunds Krisecenters bestyrelse og vedtægter lever op til
kravene i lov om socialtilsyn § 13.
Tilbuddets bestyrelse består af 8 medlemmer og det er Socialtilsyn Syds vurdering, at bestyrelsens
sammensætning ikke er i strid med lov om socialtilsyn § 14, stk 1.
Tilsyn
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. lov om socialtilsyn § 4, og for opgaver
i forbindelse hermed, betaler tilbuddet i medfør af lov om socialtilsyn § 23, stk. 3 den af Socialtilsyn Syd
fastsatte takst.
Regelgrundlag
Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12/06/2013) §§ 5-6 og 12-18 og bekendtgørelse om socialtilsyn
(bekendtgørelse nr.1557 af 19/12/2013), bilag 1.
Sagsfremstilling
Ved ansøgning af 24. oktober 2014, ansøgte Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Socialtilsyn Syd om
godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i medfør af lov om social service § 109.
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter indsendte i den forbindelse relevant materiale til tilsynets
sagsbehandling.
Den 6. november 2014 aflagde Socialtilsyn Syd tilsynsbesøg på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter,
hvorefter der blev udarbejdet godkendelsesrapport, som er bilag til nærværende afgørelse.
Det fremgår af rapporten, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for at opnå godkendelse, jf. lov om
socialtilsyn § 5, stk 1, jf §§ 6 og 12 – 18.
Med Venlig Hilsen
Jens Winther Erendal Haastrup
Teamleder

Vibeke Vigelsø Kjær
Tilsynskonsulent
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