Møde i den internationale arbejdsgruppe d. 6.4.2016
Deltagere: Harald, Leif, Martin, Ask (ref.)
Afbud: Jonas, Leif Mortensen (har meldt sig ud af gruppen), Pino, Ole S.
Vi er enige om at vi skal have et punkt på dagsordenen om næste møde. Vi vil også gerne have en
snak om hvem der skal med til EAPNs PEP konference.

1. Participation arbejdsgruppen har holdt 2 møder, v. Harald
I november, da vi sidst havde møde, var Harald til møde i Participation gruppen. Det var i Bukarest, i
Casa Iona. De har to steder. Det ene er for voldsramte kvinder med børn (16 pladser) og det andet er for
enlige kvinder (22 pladser). Kvinderne gør rent og laver fælles mad på stederne. De har fælles møde
hver dag, hvor de diskuterer deres problemer.
På mødet reviderede de bl.a. participation toolkit. Grundlæggende er toolkit’et et glimrende redskab.
I marts mødtes gruppen i Glasgow. De var hos Glasgow Homeless network, der understøttes af
Maggies forening, som laver klassiske tilbud til hjemløs.
Tiden blev brugt på at lave en ansøgning til Erasmus+. De vil gerne have lov at bruge participation
toolkit’en aktivt.
Der skal afholdes to seminarer på to gange fem dage for både brugere og personale, så
brugerinddragelsen styrkes. Det bliver i to forskellige steder. Deltagerne kan komme fra hele Europa.
Harald har søgt om at få en ny to – årig periode i Participation arbejdsgruppe. Så længe han er
generalsekretær i HOPE og er den drivende kraft, er det mest oplagt at indstille ham.
Martin bliver Haralds suppleant i gruppen.

2. HOPE, V. Harald
Der er ikke sket meget siden sidst. Michael er stadig syg og helt inaktiv. Caritas vil fortsat gerne støtte
HOPE.
Hjemmesiden er ved at blive oversat til flere sprog. Harald har fået nogle frivillige oversættere i gang.
Den bliver langsomt men sikkert oversat til andre sprog.

3. FEANTSA – FEANTSA konference d. 9. – 10. juni.
Der afholdes en politisk konference, der hedder “Leveraging the European Consensus: Winning the
Fight against Homelessness”
Vi skyder på at det er endnu en konference, hvor der efterlyses et politisk ansvar for at løse
problemerne, og hvor der præsenteres metoder til at lindre hjemløses smerte.
Ole S skal opstilles til FEANTSAs bestyrelse og Harald skal mødes med HOPE. De to er selvskrevne.
Ask skal til bestyrelsesmøde d. 9. skyder han på. Han skal også med. Martin og Leif tager også med. De
har været med i HOPE før og vi har brug for de erfarne.
Ole S og Ask tager til FEANTSAs generalforsamling; Harald, Leif J og Martin tager til HOPEs
generalforsamling.
Vi tager nok afsted d. 8. om eftermiddagen og hjem søndag d. 12.

4. Møde med belgiere d. 3. – 4. maj i Kbh.
Pino, Martin og Ole S tager sig af den. Det bliver i tidsrummet 14 – 16 enten d. 3. ell. 4. maj. Vi afsætter
begge tidspunkter. Anitta deltager forhåbentlig også. Hun har boet i en ACT bolig i KBH og gjorde sig
nogle erfaringer, hun kan fortælle om. Ask har lavet en aftale med hende og holder hende fast på den.
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Ask har aftalt at vi fortæller om SAND og vores måde at organisere hjemløse på. Vi vil komme ind på så
meget Housing First som muligt. Martin vil gerne bruge Haralds engelske oplæg om SAND. Den kan vi
tage udgangspunkt i og freestyle ud fra den. Alle 3 kan supplere med lokal viden.

5. Michella Sibbertsen vil gerne med i gruppen, v. Ask
Ask har fået en henvendelse fra Michella. Hun er god til flere sprog, er mellem 25 og 30 år. Hendes
hjemløsehistorie er noget med at hun har boet i sin bil og at hun er psykisk sårbar.
Da vi har en ung repræsentant fra Fyn allerede, vil vi hellere se andre steder hen efter nye folk. Vi vil
også gerne kunne give plads til folk som ikke allerede er etablerede i SAND. Arbejdsgrupperne er også
en måde at rekruttere nye folk på.
Vi vil gerne have flere med i gruppen. Det har virket godt først at tage folk med til PEP og så indlemme
dem i gruppen.

6. Hjemmeside mm.
Ask har fået skrevet en ny tekst og har lagt den på. Han læser den op.
Det er nok på tide at få Holmgren slettet fra gruppen. Ask skal også på. Vi skal også have afklaret om
Ravn vil stå på hjemmesiden.

7. PEP konference
Vi vil gerne have en blanding af en erfaren SAND mand, en ny SAND mand, en ung, en gammel.
Sidste år var Ravn og Jonas de nye. De kunne begge (eller en af dem) være de gamle i år samtidig med
at de er unge af alder. Vi holder døren åben for 1 – 2 nye folk. Vi ser hvordan det går med de nye folk i
udvalgene. Vi kan også spørge René, om der er nogen fra ungegruppen, der vil med.
Alle holder øje med om der er nye stjerneskud, der bør komme med.
Vi beslutter at Jonas eller Ravn skal med som en af ”de gamle”. Harald tager også med. Den sidste skal
være en ny SAND mand. Hvis der kan komme flere med, kan vi tage både Jonas og Ravn med.
Sofie og Ask får mandat til at træffe beslutning om hvem de sidste er, der skal afsted.

8. Næste møde
D. 29. juni kl. 10.30 – 15 i Odense (Paraplyen)

9. Evt.
I september er der en ungdomskonference under F. Martin undersøger om han kan finde noget på den
og sender det videre til os.
Vi snakker om hvor vores studietur skal gå hen. Skotland har mange gode tilbud. Martin har kontakter til
Edinburgh. Han har også kontakter til Irland.
Harald har Maggie i Glasgow og en kontakt i Dublin – Simon Community. Catri, som Ask har siddet i
arbejdsgruppe med, arbejder også I Simon Community. Vi kender også Michael i Galway. Vi vil fokusere
på enten Skotland eller Irland. Harald spørger Maggie/Homeless network om et besøg hos dem eller
steder de kan anbefale, og Martin kontakter dem han kender.
Harald og Martin snakker sammen omkring d. 23. -24. maj og forhåbentlig kan de to stykke et program
sammen til vi skal til FEANTSA konference.
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