18. juni 2019

Nyhedsbrev 2-2019
Kære alle sammen

Sommerferien nærmer sig efter et spændende forår, og I får lige en opdatering på de vigtigste
aktiviteter.

Folkemødet 2019
SBH deltog igen i år på Folkemødet på Bornholm. Vi bliver bedre og bedre forberedt, og vi havde
i år et pop-up arrangement, hvor vi via en ”Tip en 13’er” om hjemløshed kom i dialog med rigtig
mange mennesker. Vi deltog ligeledes i relevante debatmøder og havde særligt fokus på mødet
”Forsorgshjem og herberger en del af løsningen eller en del af problemet?”, som Altinget og
Hjem til Alle Alliancen havde sat op. Vi deltog med vores faglige viden og til trods for debattens
titel, var der generel stor anerkendelse af vores indsats.
Vores eget arrangement var ift. vores kapacitet rigtigt fint dimensioneret. Noget fakta, vi kunne
bringe på Folkemødet, er bl.a., at vi kan dokumentere, at der bor en række udflytningsklare
borgere på boformerne. Vi har lige nu data fra ca. 1000 pladser, der viser, at ca. 50 % af borgerne er udflytningsklare med eller uden støtte eller til anden boform. Det, kombineret med, at
det er 15 % af borgerne, der ligger på 50 % af pladserne, er det interessant data, der kan
danne grundlag for styring og udvikling.

SBH på Folkemødet 2019 med gule heliumballoner svævende på en skyfri himmel 😊

Udflytningsklare borgere
Men data vil blive bedre, hvis flere boformer deltager i indsamlingen. Vi skal derfor på allermest
indtrængende vis opfordre til, at alle boformer indrapporterer data om udflytningsklare borgere i
de tre kategorier, vi indtil videre arbejder med. Jo mere interessant data er, jo mere kan vi involvere andre aktører i at kvalificere data for at gøre det bedre. Vi er blot lige begyndt, og vi beder om så meget tilslutning som overhovedet muligt.

Årsmøde 3.-4. oktober 2019
Vi ved at lægge sidste hånd på årsmøde programmet, og vi kan godt allerede nu oplyse, at vi
dels skruer et spændende program sammen med større deltageraktivitet, som kommer til at
handle om fremtidig faglighed og kompetencer, og dels mødes vi et nyt sted nemlig Radisson
Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Vi håber meget på, at et endeligt program udkommer inden
sommerferien, og hvis ikke det sker, udkommer det først i august måned, så der er god tid til
både at orientere sig i programmet og tilmelde sig årsmødet. Vi glæder os som sædvanlig til at
se så mange deltagere som overhovedet muligt. Vi skal dog gøre opmærksom på, at der er et
max deltagerantal på 200 deltagere.

SBH online
Vi har besluttet, at vi i august afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde udelukkende for at
undersøge, hvordan vi skal arbejde med diverse elektroniske platforme. I den forbindelse entrerer vi med en virksomhed, der kan give et overblik over en samlet løsning ift. Facebook, Instagram, Hjemmeside m.v. Bestyrelsens opfattelse er, at internettet er kommet for at blive!

Nye forsorgshjem?
Der ses en tendens til, at nye og lidt mindre forsorgshjem åbner på landsplan. Får I kendskab til
nye forsorgstilbud, må I meget gerne give jeres lokale bestyrelsesmedlem et vink herom.

ASI-Forsorg
Vi kan oplyse, at vi, som tidligere oplyst, arbejder på at revidere skemaerne med henblik på at
forbedre dem for brugere som medarbejdere, og at vi sideløbende har en drøftelse med DEFACTUM om, hvordan vi kan håndtere data så smidigt som overhovedet muligt. Også her er data
meget væsentlige, ift. hvem vi optager på boformerne, og hvilke nytte borgerne har af at være
på boformerne, hvorfor vi også her vil opfordre til, at så mange som overhovedet muligt tjekker
ind på ASI-Forsorg, når nu ASI-forsorg fremstår i sin nye udgave. Herom meget mere på ledernetværksmødet i oktober. Indtil da bedes alle ASI-aktører arbejde videre som vanligt.
Derudover er der de almindelige og generelle mødeaktiviteter, som SBH er involveret i herunder
udarbejdelse af anbefalinger til håndtering af hjemløshed, følgegruppe ift. rammevilkår for § 110
boformer mv.
Det var alt for denne gang, på bestyrelsens vegne er der kun tilbage at sige;
God sommer til alle - vi ses igen til et spændende efterår i forsorgsfeltet i Danmark.
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