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Saltangará, 15. august 2018
Umsókn  um  serlig  bú-  og  aktiveringstilboð  2019  
Umsókn til heimið hjá Bláa Krossi í Lynggøtu 12 í Tórshavn (LG12) og Skjólið í Kongagøtu 8.
Henda umsókn er skrivað sambært § 32, stk. 2 í forsorgarlógini og kunngerð nr. 51 frá 4. juni 2008
um serlig bútilboð. Umsóknin tekur støði í umsóknum vit áður hava sent, og tí virksemi, sum hevur
verið árini frammanundan, tó við nøkrum broytingum. Vit vilja eisini fegin takka fyri tað játtan, vit í
Bláa Krossi Føroya vegna brúkararnar, hava fingið at umsita fyri 2018 og undanfarin ár. Játtanin
hevur sera stóran týdning fyri nøkur av okkara treingjandi borgarum.
Hesuferð vilja vit tó gera vart við, at vit longu eru farin í gongd við bygnaðarbroytingar, og her vísa
vit á samskiftið, vit hava havt við Almannaverkið og landsstýriskvinnuna um hetta. Vit takka fyri, at
játtanin hækkaði nakað í árunum frammanundan, men vilja tó vísa á, at játtanin ikki er nóg mikið
fyri at gera tað arbeiði, vit ynskja, og sum lógin áleggur okkum at gera.
Hjálagda umsókn umfatar:
1.   Umsókn til virksemi í samband við longri ella stytri varandi bústað
(Halfway-hús, aktivering, útslúsing, upp til 10 pláss)
2.   Umsókn til virksemi í samband við tilhald og tiltøk (Skjólið)
Talan er um Halfway-hús, har nógvar ymiskar funktiónir og búðmøguleikar eru á sama stað, har
Skjólið kann virka sum ein eksternur platformur, forlongdur armur bæði inn og út.
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Eftir okkara hugsan kann Almannaverkið velja at veita stuðul til eina ella fleiri av hesum
umsóknum, tá tær ikki eru treytaðar av hvørji aðrari. Verða umsóknir okkara hinvegin gingnar á
møti, verður skipanarliga talan um eina ávísa samankoyring. Tað er t.d. ein felags leiðari fyri øll
arbeiðini.
Virksemið við Halfway-húsi og Skjólinum verður rikið, sum ein eind. Tó verður serstakur
roknskapur gjørdur fyri hvørt økið. Um so er, at játtandi svar frá Almannaverkinum ikki greitt
tilskilar, hvat av hesum endamálum peningurin skal til, tilskila vit okkum rætt at býta peningin
millum endamálini við støði í umsóknum okkara, tó at hædd verður tikin fyri samlaða tilboðnum til
sosialt útsett og tey, sum treingja til uppihaldsstað og/ella bústað. Higartil hevur tó víst seg at nógv
størsti peningatørvurin er til Heimið í Lynggøtu, LG12. Tað er eisini her, at so gott sum øll orkan
verður nýtt.
Starvsfólk
Í løtuni starvast fýra fulltíðarstarvsfólk á økinum, ið kunngerðin umfatar, umframt avloysarar. Um
okkum verður játtað alt, vit søkja um, verða tvey fólk sett í starv afturat. Her kann eisini nevnast, at
vit hava brúka fyri meir fakligum kunnleika. Í løtuni eru øll tey dagligu starvsfólkini ófaklærd.
Hetta er sera umráðandi fyri framtíðina í arbeiðnum!
Tað arbeiðið sum vit framyvir fara at gera á LG12 er nógv meir umfatandi og krevjandi, enn tað vit
áður hava gjørt, so her er allneyðugt at seta tvey fólk afturat. Ein ergoterapeut og ein sosialráðgeva
e.líkn. Í 2018 hava umleið 10 sjálvboðin verið knýtt at økinum við skipaðum arbeiðstíðum. Her
kunnu serliga nevnast tvær uppgávur:
Nógv tiltøk hava verið í Skjólinum, sangløtur, kvøldsetur o.a., har fleri sjálvboðin hjálpa til og skipa
fyri. Tað er fast vaskifólk í Lynggøtu 12, sum kemur 2-3 ferðir um vikuna sjálvboðin. Hetta er eitt
rimmararbeið, sum vit nokk ikki høvdu fingið sjálvboðið aftur, um viðkomandi gavst.
Útyvir hetta kann nevnast góð samstørv við Kriminalforsorgina og Almannaverkið, har vit hava
havt fólk inni. Her er tað talan um ávíkavist samfelagstænastu og arbeiðsvenjing, har vit fáa winwin støður, tí her fáa vit fólk inn at gera ymiskt, sum vit ikki hava pening til at at gera annars.
Frágreiðing um felagsskapin
Blái Krossur er ein kristiligur hjálparfelagsskapur, sum ynskir at veita teimum hjálp, sum hava tørv
á hjálp (diakoni). Blái Krossur kennir tað sum sína serstaku uppgávu at veita umsorgan til
menniskju, ið hava trupulleikar vegna misnýtslu av rúsdrekka og rúsandi evnum. Hetta umfatar
misnýtarar, familjur teirra, børn, ið vaksa upp í heimum, har rúsdrekka myndar gerandisdagin, og
onnur avvarandi.
Blái Krossur er tó meira enn hetta. Allir teir uml. 1.350 limirnir í Bláa Krossi hava givið lyfti um
ikki at nýta rúsdrekka ella onnur rúsandi evni. Hetta verður gjørt fyri at vera fyrimynd, vísa fyrilit
og samábyrgd fyri teimum, ið hava trupulleikar av misnýtslu, og sum hava lagt av og ikki longur
nýta rúsandi løg og/ella rúsevni.
Blái Krossur Føroya er limur í Altjóða Bláa Krossi (IFBC), sum hevur limir í uml. 45 londum við
einum limatali uppá uml. 250.000. Nevnast kann, at fyrrverandi aðalskrivarin hjá Bláa Krossi í
Føroyum, Hjalmar Hansen, hevur verið næstformaður í altjóða Bláa Krossi fyri nøkrum árum síðan.
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Síðan stovnanina av felagsskapinum, hevur sjálvbodna arbeiðið verið avgerandi. Í byrjanini var alt
virksemið bygt á sjálvboðið arbeiði. Men sum samfelagið broytist og krøvini til tænastur broytast,
eru onnur tilboð vorðin partur av virkseminum, sum krevja servitan, útbúgvingar og fakligar
førleikar. Tí verður í dag ein stórur partur av virkseminum framdur við at hava væl kvalifiserað fólk
í løntum starvi til ymisku uppgávurnar.
Sjálvbodna arbeiðið er m.a. alt nevndararbeiðið, øll tey staðbundnu feløgini og teirra virksemi,
fimm Blákrossbúðir/Endurnýtsluhandlar við uml. 300 sjálvbodnum, ávís hjálparfólk á
Blákrossheiminum og á skrivstovu felagsins, sjálvhjálparbólkar og ymiskt annað. Tilsamans eru
umleið 350 sjálvboðin fólk, sum regluliga gera eitt arbeiði fyri Bláa Kross. Vit meta, at sjálvbodna
arbeiðið í felagsskapinum umfatar tilsamans umleið 20.000 arbeiðstímar árliga.
Viðtøkur felagsins kunnu sendast Almannaverkinum, um ynski er til tess, og tær eru eisini tøkar á
heimasíðu okkara. Roknskapur felagsins verður grannskoðaður av Sp/f Spekt.
Virðisgrundarlag
Okkara lívsáskoðan er tað bíbilska sjónarmiðið, at øll menniskju eru elskað av Gudi, og hava
ómetaligt virði í Guds eygum.
Vit hava ta áskoðan, at hvørt einstakt menniskja hevur ábyrgd fyri egna lívi sínum, men
fortreytirnar at uppfylla hetta kravið eru ymiskar. Vit leggja dent á, at tey veiku og illa støddu fáa
eitt virðuligt lív og tilboð um hjálpt og stuðul til hetta. Vit ynskja at møta tí einstaka á tí støði, hann
ella hon eru í. Vit halda, at tað altíð er vón fyri framman, og at øll hava uppiborið ein møguleika
afturat.
Í øllum virksemi okkara, í viðgerð, upplýsing, hjálpartænastu og boðan, eiga vit at virða hitt
einstaka menniskja og frælsi hjá hvørjum øðrum og bert nýta arbeiðshættir, ið varða um hetta.
Felagsskapurin er samansettur av sjálvbodnum og løntum starvsfólkum. Báðir partar eru neyðugir
til tess at náa málinum, og hvørgin parturin kann vera hin fyriuttan. Báðir partar eiga at leggja sær
eina við at gera eitt dygdargott arbeiði hvør á sínum øki. Uppgávan er umsorgan fyri menniskjum,
ið líða neyð vegna misnýtslu. Við trúgv og áliti á, at Gud og hansara orð vil hjálpa og vegleiða
okkum, vilja vit gera eitt diakonalt, fyribyrgjandi og boðandi arbeiði.
Núverandi játtan er ov lág
Játtanin, ið Blái Krossur hevur fingið til sosiala virksemi, røkkur ikki til. Játtanin hevur verið
næstan tann sama hvørt ár. Tó er hon hækkað eitt lítið sindur seinnu árini, og takka vit fyri tað.
Hædd er ongantíð tikin fyri lønarhækkingum, og at kostnaðarstøðið í landinum er hækkandi. Tí er
sera trupult at fáa tað at hanga saman fíggjarliga. Hartil kemur eisini víðkað virksemi, sum krevur
fleiri starvsfólk.
Nevnast kann, at tað harmar okkum almikið, at vit hava verið noydd at skipa soleiðis fyri, at
Skjólið, stongdi heilt í 2016, hetta vegna væntandi játtan. Tað virksemi, sum nú er í Skjólinum, er
sera spennandi, men samstundis sera avmarkað, tá eingin játtan er til hetta.
Upprunaliga ætlanin við játtanini var, at hon skuldi dekka kostnaðin av øllum økinum. Landið
skuldi rinda, og so skuldu sjálvbodnu felagsskapirnir reka arbeiðið. Men játtanin hevur ongantíð
verið nóg stór og strekt til.
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Tað var ikki meiningin, at sjálvbodnu felagsskapirnir skuldu gjalda fyri hetta virksemi. Teir skuldu
reka virksemi!
Seinastu tíggju árini hevur Blái Krossur Føroya goldið – av egnum innsavnaðum peningi – meira
enn 1 mió. kr. til hetta virksemið! Tað hevði glett okkum at sæð ein bata á hesum økinum.
Landsnevndin hjá Bláa Krossi hevur tikið avgerð um, at frá nú av vil Blái Krossur ikki rinda av
egnum peningi, til tað, ið er ein landsuppgáva. Roknskapurin fyri 2017 vísir eitt undirskot; hetta er
hóast nógva vælvild, stórar gávur og undirlønt og ovbyrðað starvsfólk.
Álitið um støðuna hjá heimleysum varð gjørt og avtalað varð gjørd við Bláa Kross og
Frelsunarherin um at fara í gongd, so varð tað heilt greitt avtalað, at pengarnir til virksemið skuldu
játtast av fíggjarlógini. Vit bjóða okkum fram til at reka sosialtvirksemið víðari, men landið má
eisini halda seg til sín part av avtaluni og játta neyðugu pengarnar.
Vit mugu tí enn einferð staðfesta, at avleiðingarnar av hesum eru, at um játtanin ikki hækkar
munandi í 2019, so klárar Blái Krossur ikki longur at liva upp til tær treytir, ið ásettar eru í
kunngerð, og at gera tær uppgávur, ið vit fegin ynskja at gera á nøktandi hátt. Hetta kann í síðsta
enda merkja, at heimið í Lynggøtu letur aftur.
Nevnast kann her, at Umsorgnanarheimið misti eitt starvsfólk fyrst í 2017, og tað var sera sera
trupult at fáa nýtt fólk í starv. Hetta tí, at treytirnar eru ikki serliga góðar; nógvir tímar fyri lága løn.
Vit heita tí inniliga á Almannaverkið, um at arbeiða fyri, at játtanin til hetta økið verður
hækkað!
Samanumtikið
Vit meta okkum at vera væl kvalifiseraðið og at hava røkt uppgávuna væl higartil, tá vit hava givið
teimum, ið tørva, eitt nøktandi tilboð í tryggum rammum og undir skipaðum viðurskiftum. Men,
sum sagt, um játtanin ikki verður hægri, so megna vit ikki at geva eitt nóg gott tilboð, og
avleiðingin kann vera, at heimið steðgar upp, ella í ringasta føri letur aftur.
Okkara meting av kostnaðinum av hesum tilboðum í 2019 er:
Halfway Hús (LG12)
Skjólið

kr. 2.750.000
kr. 250.000

Tilsamans

kr. 3.000.000

Um tørvur er á fleiri upplýsningum ella útgreiningum, eru tit vælkomin at seta tykkum í samband
við okkum.
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Ársfrágreiðing 2017
Ársfrágreiðingin fyri 2017 fyri nevndu øki hjá Bláa Krossi, varð send Almannaverkinum í februar
2018.
Ársroknskapur 2017
Ársroknskapir fyri 2017 eru ikki viðlagdir, men hesir koma skjótast gjørligt, um tit ikki hava teir í
skipanini.
Vinarligar heilsanir
Blái Krossur Føroya
Heiðavegur 32
600 Saltangará
www.blakross.fo

Magni Højgaard,

Petur Jákup Petersen

Leiðari á sosiala eindini.

Aðalskrivari
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  1.  Umsókn  til  virksemi  í  sambandi  við  longri  ella  stytri  varandi  
bústað  (Halfway-hús,  aktivering,  útslúsing)    
Mál
Búfólkini eru menniskju, ið á ein ella annan hátt eru komin á síðuspor í teirra lívi, og sum mega
metast at vera ein marginaliseraður samfelagsbólkur – ja, í grundini tey, sum ikki er rúm fyri nakra
aðrastaðir.
Endamálið er:
Ø   at veita bústað til tey, ið ikki sjálvi megna at fasthalda ein bústað undir skipaðum
viðurskiftum, har starvsfólk eru um búfólkið, stuðla teimum, veita hjálp og umsorgan og
tryggja teimum virðuligar liviumstøður.
Ø   At betra um likamligu, sálarligu og andaligu lívsgóðskuna hjá búfólkunum við at eggja til
broyttan lívsstíl
Ø   At motivera til lívsmót, samband við relavantar innsatsir, familju arbeiðsmarkna v.m., og
eftir førimuni, at koma útaftur í samfelagið.
Talan er um bústaðartilboð við ”lágari gátt”. Hetta merkir, at húsið er rúsfrítt soleiðis at rúsdrekka
og annað rúsandi ikki kann nýtast á heiminum, og promillan í halfway-húsinum skal vera 0, men
annars er hjartað stórt og hondin fjálg at hjálpa. LG12 kann gerast bústaður í longri tíð, men tað er
okkara mál, at vit taka okkum av hvørjum einstøkum, sum kemur á heimið, við tí fyri eyga, at um
gjørligt verður aftur flutt í egnan bústað. Dømi eru eisini um, at tað er eydnast undir undanfarnu
karmum. Her fer man framyvir at gera meir málrættaðar virkisæltanir beinanvegin. Stutt- og
langsigta mál v.m. Her verður aftur víst til góða samstarvið, sum vit longu hava fingið við
Kriminalforsorgina, viðgerðarstovnar v.m.
Okkara royndir
Vit taka útgangsstøðið í hvørjum einstøkum og tí, hann er førur fyri. Samanumtikið halda vit, at
endamálið við heiminum higartil er nátt, og sum vit hava sagt við AV og AMR, ynskja vit nú at flyta
okkum eitt sindur innan økið.
Tað eru bara menn, sum búgva á forsorgarheiminum. Samanumtikið so hava teir fingið eina
munandi betri lívsgóðsku, við t.d. at heilivágur verður givin eftir skipan, persónligt reinføri verður
raðfest, ymiskar smærri uppgávur geva innihald í degnum. Dagarnir við rúsi av rúsdrekka eru
munandi fakkaðir. Summir hava familju. Um partarnir ynskja tað, stuðla vit teimum í at hava
samband við familjuna og gera tað møguligt við eitt nú vitjanum í tryggum rammum.
Hetta kann gott broytast til bæði kyn, sjálvandi undir tryggum karmum og væl fyrireikað.
Karmar um arbeiðið
Forsorgarheimið flutti frá Grønulíð 3 til Lynggøtu 12 í Havn á heysti 2014, har pláss er fyri 8
búfólkum. Men vit hava ongantíð havt fleiri enn 7 inni, tá vit ikki hava starvsfólk og umstøður til
tess.
Hølir
Talan er um eini sethús í trimum hæddum. Vit brúka tó bara part av kjallaranum. Á ovastu hædd eru
seks sovikømur á uml. 12 fermetrar hvørt, felagsstova, 2 wc og baðirúm. Í miðhæddini eru tvey
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kømur, køkur og stova, eitt starvsfólkarúm, skrivstova, goymslurúm og wc. Í kjallaranum eru
vaskirúm, goymslurúm og baðirúm. Húsið er sera væl egnað til eitt slíkt tilboð, her verður søkt um.
Hvør hæddin er uml. 145 fermetrar. Serstakt roykirúm er í húsinum.
Her eru eisini nógvir og sera góðir møguleikar til aktivering av ymiskum slag, og er hetta nakað vit
heilt vist vildu gjørt meira við, varð játtanin hækkað, og vit fingu fleiri fólk í starv.
Starvsfólk
Fýra starvsfólk eru á forsorgarheiminum umframt eitt ólønt vaskifólk nakrar tímar um vikuna. Ein
leiðari og trý starvsfólk við ymiskari fakligari bakgrund og royndum frá økinum m.a. sum
starvsfólk á øðrum økjum hjá Bláa Krossi. Starvsfólk eru alt samdøgrið á heiminum.
Her vilja vit aftur vísa á, at tað er nærum ógjørligt at fáa optimala fagliga førleikan, tá játtanin er so
lá.
Virksemið á forsorgarheiminum er grundað á arbeiðið hjá løntum starvsfólkum, men eru
møguleikarnir fleiri fyri sjálvbodnum. Sjálvboðin starvsfólk vera nýtt, sum avloysarar í stytri
tíðarskeið, hjálpa búfólki til tiltøk uttanfyri húsið, at vitja og ymiskar aðrar fyrifallandi uppgávur.
Forsorgarheimið fær eisini nakað av mati fyri ein bíligan kostnað ella sum gávur.
Húsareglur (núverandi, fyri forsorgarheimið)
Okkara útgangsstøði er, at reglurnar fyri búfólkini skulu vera so fáar sum tilber. Her vilja vit skilja
millum reglur, sum eru fyri at búgva á heiminum og reglur, sum skulu tryggja ein gerandisdag undir
skipaðum viðurskiftum. Síðan heimið lat upp, eru reglurnar gjøgnumgingnar nakrar ferðir og ávísar
tillaðingar eru gjørdar.
Reglur fyri at búgva á heiminum:
Ø   Úthurðin verður stongd kl 24.00 og opið er aftur kl 07.00.
Ø   Búfólkafundur er tá tørvur er at tosa um okkurt.
Ø   Tað er ikki loyvt at vera harðligur á nakran hátt inni á heiminum. Ikki verður góðtikið, at ein
í orðum er niðurgerðandi við onkran annan. Fysiskur harðskapur og álvarsamar hóttanir føra
til burturvísing.
Ø   Tað er ikki loyvt at hava rúsdrekka ella rúsandi evni við inn á heimið. Um slíkt verður tikið
við inn, kann tað viðføra burturvísing.
Ø   Roykjast kann bert í roykirúminum.
Ø   Vitjandi eiga ikki at vera ávirkað og skulu vera úti aftur seinast kl. 23.00.
Ø   Húsfólkið hevur skyldu til at luttaka í húsligum uppgávum.
Prakstisk viðurskifti:
Ø   Búfólkini hava ábyrgd av egnum kamari.
Ø   Búfólkini skiftast til partar av matgerðini, saman við starvsfólki.
Ø   Innkeyp hevur starvsfólkið ábyrgdina av saman við búfólkunum.
Ø   Allur heilivágur verður umsitin av starvsfólki.
Ø   Vasking av felagsrúmum taka búfólk og starvsfólk sær av í felag.
Ø   Vasking av klæðum hava búfólkini sjálvi ábyrgd av, men starvsfólkini hjálpa eftir tørvi.
Ø   Um tørvur gerst á læknahjálp, Almannastovu ella líknandi, finna starvsfólk og búfólk útav tí
saman. Eisini um tørvur er á, at eitt stavsfólk skal við til læknan.
Roknskapur 2017 Grannskoðaður roknskapur fyri forsorgarheimið (nevnt Umsorganarheimið)
2017 kemur seinni, um hesin ikki longu er hjá tykkum.
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2.  Umsókn  til  virksemi  í  sambandi  við  tilhald  og  tiltøk  (Skjólið)  
Mál
Við Skjólinum (fyrrv. Blákrosskaféin) vilja vit náa hesum málum:
•   Vit ynskja at hava eitt stað sum kunnar um vandar og avleiðingar av misnýtslu. Eitt stað ið
altíð møtir menniskjanum í eygnahædd. Eitt stað sum kunnar um fyribyrging, uppbygging,
stimbran og tilboð.
•   Vit ynskja at hava eitt litríkt stað sum er við til at byggja brýr millum allar innsatsir á
økinum
•   Eitt stað við nógvum spennandi tiltøkum, relatarað til økið, sum eru upplýsandi og fevnandi.
•   Vit bjóða eitt stað í rúsfríum umhvørvi til gaman og álvara
•   Vit hava tíð og umstøður at lurta
•   Vit ynskja at skapa eitt umhvørvi, har øll kenna seg vælkomnan
•   Vit veita stuðul og hjálp í tann mun, vit eru før fyri tí
•   Vit boða gleðiboðskapin
Karmar um arbeiðið
Dagtilhaldið hjá Bláa Krossi byrjaði í 1998. Virksemið hevur øll árini hildið til í kjallaranum í
Kongagøtu 8. Dentur hevur verið lagdur á at veita eitt tilboð til tey, sum ikki hava so nógva staðir at
fara. Rúsdrekka og annað rúsandi var ikki loyvt í dagtilhaldinum, men persónur, sum er rúsaður,
varð væl móttikin.
Broytingar og starvsfólk
Skjólið verður í dag rikið av leiðaranum á økinum og annars sjálvbodnum. Umlegging var neyðug í
2009, tá fíggjarligt grundarlag ikki longur var fyri at hava lønt starvsfólk.
Í dag er Skjólið bert opið mánadagar mánakvøld, tá sangløta er, og annars tá tiltøk eru. Her kann
nevnast, at tað hava verið nøkur framúrskarandi góð tiltøk í 2017 og 2018, m.a. listaframsýningar
og upplýsandi kvøld við sera almennum persónum. Mánakvøld eru tað sjálvboðin ið taka sær av, og
í ein mun, eisini til tiltøkini.
Onnur tiltøk eru eisini í hølinum, sum ikki eru almenn, her kann nevnast barnaarbeið (Øll hava rætt
til góð barnaár) mánadag og eftirviðgerð hóskvøld.
Hetta skal síggjast í mun til, at tá talan var um lønt starvsfólk, var kaféin opin 6 dagar um vikuna í
48 tímar. Vit søkja í ár um stuðul til at hava eitt lønt starvsfólk saman við teimum sjálvbodnu,
soleiðis at tilboðið kann gerast betri enn í dag.
Vit kundu havt nógv fleiri tiltøk og bygt fleiri brýr, um eitt fólk var í Skjólinum um dagin. Eisini
hevði tað verið sera tiltrongd við einum slagi av ”drop in” staðið í miðbýnum í Tórshavn, har ein
blívur møttur í eygnahædd.
Gott samstarv við viðkomandi átøk og mynduleikar.
Uppgávurnar hjá óløntum starvsfólkunum eru:
•   At vera um tey vitjandi
•   Samrøður og umsorgan
•   Sangur og andaktir
•   Matgerð til tiltøk
•   Samvera
•   Ymiskt viðlíkahald
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Vitjandi
Skjólið er í løtuni, sum kunnugt, bara opið, tá okkurt tiltak er. T.d. hvørt mánakvøld. Vit vildu ynkst,
at vit kundu givið eitt tilboð har fólk kom inn, men mugu ásanna, at tá lønt starvsfólk ikki eru at
taka sær av hesum, megna vit als ikki uppgávuna í sama mun sum fyrr.
Broytingarnar á Skjólinum síggjast eisini aftur á talinum av vitjandi. Í 2008 høvdu vit tilsamans
8619 vitjandi. Í miðal 30 vitjandi hvønn dag, opið var. Í 2010 vóru í miðal 13 vitjandi pr. dag, í 2011
14, í 2012 og 2013 um 15 vitjandi. Og hett stóð við næstu árini.
Men til tey tiltøk vit hava havt í 2017, hevur tað verið stúgvandi fult av fólki, upp í 80 í senn. Og
tað eru fólk úr øllum ”sosialum løgum” í landinum, alt frá aktivum misnýtarum til sitandi
politikkarar.
Hølir
Skjólið heldur til í hølum, sum eru innrættað til endamálið í Kongagøtu 8. Talan er um hølir til
tilhald, kvøldsetur, kaféir v.m. køk, wc og fundarhøli/samtaluhøli. Samlaða gólvvíddin er 80
fermetrar.
Hølini hava góðkenning frá heilsumyndugleikum til avmarkað matstovuvirksemi og góðkenning frá
Brunaumsjónini.
Fíggjaviðurskifti
Av tí at játtan okkara til økið var skerd fyri nøkrum árum síðan, hava vit ikki nýtt nakað av játtanini
til Skjólið, men fer øll játtanin til forsorgarheimið. Sostatt er tað mesta av virkseminum í Skjólinum
fíggjað av Bláa Krossi tey síðstu árini. Tórshavnar Kommuna valdi at játtað kr. 150.000 til virksemi
millum heimleys í 2014. Vit hava eisini søktu Tórshavnar Kommunu um játtan fyri 2015, men vit
fingu noktandi svar. Vit hava tó góðar vónir um, at Tórshavnar kommuna, sum hevur vitja fleiri av
tiltøkunum, fer at játta pening til Skjólið aftur í framtíðini.
Fyri 2018 søkja vit um kr. 500.000. Fíggjarætlan kann sendast seinni, um Almannaverkið ynskir
hetta. Í hesi umsókn søkja vit um stuðul at løna einum starvsfólki, soleiðis at Skjólið kann hava opið
fleiri tímar um vikuna og at tilboðini annars kunnu mennast og gerast fleiri.
Vit eru sannførd um, at eitt lønt starvsfólk vildi givið stabilitet í arbeiðið og at gjørligt var at fáa
persónligar relatiónir, sum nógv av teimum, sum annars vitja Skjólið, hava tørv á. Starvsfólkið vil
virka saman við teimum sjálvbodnu. Eisini vildi hetta starvsfólkið fingið eitt gott samstarv við allar
mynduleikar á økinum.
Roknskapur 2017
Grannskoðaður roknskapur fyri 2017 kemur seinni, um hesin ikki er hjá tykkum.
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Reglugerð fyri Skjólið, Tórshavn
Skjólið, Kongagøta 8, Tórshavn, er stovnsett av Bláa Krossi Føroya, sum eisini er einasti ánari.
1. Endamál:
1.   Endamálið við Skjólinum er, sambært viðtøkur hjá Bláa Krossi Føroya, at hjálpa
menniskjum, ið hava trupulleikar og eru illa stødd av rúsdrekkaávum.
2.   At skapa góðan kristnan felagsskap í rúsfríum umhvørvi millum misnýtarar og ikki
misnýtarar, við tí endamáli at skapa fatan, samábyrgd og virðing hvør fyri øðrum og at
hjálpa hvør øðrum.
3.   At virka fyri eini rúsfríari lívsáskoðan og rúsfríum umhvørvi.
4.   At fyribyrgja at fólk misnýta rúsdrekka og onnur rúsandi evni.
5.   At kunnu um vandarnar av rúsevnum, og samstundis kunna um hjálpina á økinum
6.   At boða gleðiboðskapin um Jesus Kristus.
2. Leiðsla:
1. Fyri rakstrinum av Skjólinum stendur leiðarin við ábyrgd fyri aðalskrivaranum/landsnevndini hjá
Bláa Krossi og í semju við og virðing fyri tí kristna og hugsjónarliga grundarlagi, arbeiðið verður
gjørt á.
2. Leiðarin á Skjólinum kann ikki seta lønt fólk í starv.
3. Skjólið skal rekast á fólkakirkjuligum grundarlagi í tráð við viðtøkur
felagsins. Dentur verður lagdur á, at Guds orð verður hildið fram í samtalum, á møtum,
fundum, andaktum v.m.
4. Tað, ið annars fer fram á Skjólinum, skal vera sømiligt, í kristnum anda og í tráð við vilja
landsnevndarinnar.
5. Tað er ikki loyvt at hava við ella nýta rúsdrekka og rúsevni í Skjólinum.
3. Starvsfólk:
Starvsfólkini, lønt og ólønt, skulu taka undir við og virka sambært tí grundarlagi og endamáli, Blái
Krossur stendur fyri. Fólk, ið eru ávirkað og sum njóta rúsdrekka ella rúsevni, eiga ikki at virka sum
starvsfólk í Skjólinum.
4. Fíggjarviðurskifti:
Leiðarin fyri Skjólið hevur tann dagliga fíggjarliga raksturin um hendi og hevur ábyrgd av hesum.
Roknskapurin verður førdur á skrivstovu felagsins. Neyvt samstarv skal verða millum leiðaran á
Skjólinum og fíggjarleiðaran hjá Bláa Krossi viðvíkjandi keypi og sølu, fíggjarætlan, fíggjarstýring,
eftirliti, roknskapi o.ø.
5. Samstarv:
Miðað verður eftir góðum samstarvi við Blákrossfeløg, Blákrossheimið, Blákrossbúðina, Kirkju og
samkomur og aðrar privatar og almennar stovnar, felagsskapir og fyritøkur.
Henda reglugerð er samtykt á landsnevndarfundi tann 10. november 1998
.
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