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Tag udgangspunkt i brugerens ønsker
og behov - ikke i kommunens
Nye nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed har set dagens lys. Jonas Laursen kommenterer
her på dem med udgangspunkt i egne
erfaringer og erfaringer fra hans arbejde i SAND - De hjemløses landsorganisation.
AF JONAS LAURSEN, NÆSTFORMAND I
SAND

Som borger har jeg en forhåbning om, at de nye retningslinjer
vil kunne hjælpe kommunerne
med at navigere i deres egne
regler, så borgeren kan få en
hurtigere og en mere målrettet
sagsbehandling, der passer til

den enkeltes behov. Det er dog
vigtigt, at retningslinjerne bruges
i alle kommunerene - så man oplever en ensartet sagsbehandling,
uanset i hvilken kommune, man
henvender sig.
Jeg har valgt 3 overskrifter, som
jeg mener er vigtigt for en god
sagsbehandling, når man taler
hjemløshed:
1. Tag udgangspunkt i borgerens
egne ønsker og behov. For det første skal man tage udgangspunkt i
borgerens behov og ønsker, frem
for at tage udgangspunkt i kommunen. Som borger møder man

ofte det problem, at kommunen
på forhånd har bestemt, hvad de
vil give i støtte og hvordan de vil
gøre det, i stedet for at tage udgangspunkt i hvad man selv siger,
man har behov for.
Det er vigtigt, at man ikke på
forhånd fastsætter en procedure
for hvordan man behandler givne
henvendelser, men at man derimod lytter til folk og i stedet for
prøver at følge en procedure for
lige netop de problemstillinger,
som borgeren selv formulerer et
ønske om at få hjælp med.
2. Rådgivning og vejledning. For
det andet er er det vigtig, at man
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rådgiver og vejleder borgeren. Ja,
selvfølgelig, tænker I nok. Men
når man henvender sig på kommunen, bliver der oftest sat krav
til en ud fra hvad kommunen vil
have dig til at gøre, frem for at
rådgive og vejlede borgeren i,
hvad man har ret til og hvordan
man bedst muligt ud fra det, kan
få løst de problemstillinger man
har. I dag er der en stor mangel
på den rådgivning og vejledning.
Og hvis man skal tage udgangspunkt i borgens behov, er det vigtigt at borgeren føler sig vejledt
og kender sine muligheder, frem
for at blive beordret.
Det er vigtigt, at man ikke pres-

ser noget ned over folk de ikke
har ressourcer til og at borgerens
retssikkerhed bliver overholdt.
3. Housing First er ikke for alle. For
det tredje er det vigtigt at huske,
at Housing First ikke er for alle.
Nogle gange er det fx Treatment
First, der skal til for at hjælpe borgen bedst muligt.
Det er som om, at der den seneste tid at blevet så meget fokus
på Housing First, at det virker som
om det er løsningen på alle hjemløses problemer. ”Bare giv dem
noget at bo i, så løser det hele
sig”, men sådan er virkeligheden
ikke. Det er for det første ikke

alle, der har et ønske om at komme i en almen bolig. Og for det
andet er der nogle borgere, der
har så komplekse misbrugs-eller
psykiske udfordringer, at det at
kommer i egen bolig bare vil skabe endnu flere udfordringer. Det
er derfor nødvendigt stadigvæk
at have øje for overgangstilbud
som fx §107- tilbud, misbrugsbehandling og psykisk udredning
inden borgeren kommer i egen
bolig, hvis udredningen viser, at
det er det rigtige og borgeren i
øvrigt ønsker det selv.
De nationale retningslinjer for
indsatsen mod hjemløshed kan
læses på www.socialstyrelsen.dk.
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… eller rettere: Kom
med tekster til SANDsiger! Vi har brug for
jeres historier og billeder for at lave det
bedste blad!
Skriv eller ring til
Sofie på
sofie@sandudvalg.dk
eller 22470323
Deadline for næste
nummer er 20/5

BORGERFORSLAG FRA HUS FORBI:
ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL EGNE PENGE
Mange hjemløse og udsatte mister adgang til deres egne penge. Måske mister man sit hævekort eller glemmer
sin kode. Eller har ikke noget NemID så man kan bekræfte sin adresse - hvis man overhovedet har en adresse.
Problemerne er velkendte - mange udsatte kommer i klemme og kan ikke hæve penge, men politikerne handler
ikke.
- Derfor har Hus Forbi stillet borgerforslaget ’Alle skal have ret og adgang til egne penge’. Vi vil have politikerne
til at arbejde for at give alle, rig som fattig, husejer som hjemløs, en nem adgang til deres egne penge. Den
digitale udvikling går hurtigt, og der er brug for at alle kommer med. Der er brug for politisk handling nu, siger
Simon Nielsen, formand for Hus Forbi.
Har man intet hævekort, er man nødsaget til at hæve kontanter med ID i banken. Desværre for folk uden hævekort lukker bankfilialer på stribe for kontante udbetalinger. Tilbage står man og kan ikke få fat i de penge der
hver måned tikker ind på kontoen.
(kilde: ritzau.dk)
Støt forslaget ’alle skal have ret og adgang til egne penge’ med en underskrift
på www.borgerforslag.dk frem til 14. oktober. Hvis 50.000 skriver under, vil forslaget komme til debat og afstemning i Folketinget.
”Jeg har ikke kunne hæve penge i flere uger. Fordi jeg ikke har mit kort. Eller koden. Og personalet (på herberget, red.) kan jo ikke gå ind i det, de kan jo ikke låne dig penge. Det må de vist slet ikke. Nogle gange er det
også en løsning at hæve alle sine penge når man endelig er i banken og have dem alle sammen hos sig. Men
det er nok heller ikke særlig godt” 				
- Hjemløs om ikke at kunne hæve penge

Du har ret
til...
…at søge om ekstra
boligstøtte hvis du
fx er på kontanthjælp og har en husleje der overstiger
2.850 kr. pr. måned.
– Lov om aktiv socialpolitik § 34
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Ring til Nancy på 3073
6548 (Vest for Storebælt).
Ring til Tobias på 3073
5030 (Øst for Storebælt).
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Så kontakt os - så sørger vi
for at få en frem til jer!
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GANG I DEN - I GANG IGEN:
PENGE
TIL OPELEVELSER TIL HJEMLØSE
Sundholmsvej 34, st.
Sundholmsvej 34, st.
2300 København
2300 København
Tlf. 89937060
Tlf. 89937060
sand@sandudvalg.dk

Kom med jeres gode idéer!

Kære Hjemløse. Politikerne har besluttet, at oplevelsesindustrien skal i gang igen og har smidt en ordentlig pose
sand@sandudvalg.dk
penge afsted for at få det til at ske. Hjemløse er nogen af
dem der får penge til at komme ud og ’opleve’ noget.
www.sandudvalg.dk
SAND har fået 5 millioner til formålet. Pengene skal ud i hele
landet!
www.sandudvalg.dk
Kontakt SAND på sand@sandudvalg.dk med jeres gode idéer. Der er lagt op til at uddelingen sker i form af gavekort
til restauranter, hoteller, biografer og forlystelsesparker.
NB! HERBERGER OG VÆRESTEDER får penge fra samme pulje direkte til stederne. I skal altså
ikke have oplevelses-penge hos SAND, hvis I bor på en boform eller vil af sted på tur som værested. I skal tjekke med jeres boform/værested om der er penge til en god oplevelse - og samtidig styrke fællesskabet og udvise samfundssind!
KALENDER			
3/5 Udvalgsmøde i SAND Hovedstaden
3/5 Udvalgsmøde i SAND Østjylland
12/5 Udvalgsmøde i SAND Storstrøm
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INFO/TILMELDING

16-18
13.30
11:00

Online - link hos tbh@sandudvalg.dk
Jægergårdsgade 164C, Aarhus
Online - link hos tbh@sandudvalg.dk

Tobias H., tlf. 30735030
Nancy, tlf. 30736548
Tobias H., tlf. 30735030
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