23. august 2018

Nyhedsbrev 6-2018
Kære alle sammen
”Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted”, synger C. V. Jørgensen fra sin berømte LP
”Tiderne skifter”.
Godt nok er sommeren ikke helt forbi, men sæsonen åbner for fuld udblæsning, og dermed skal
I alle have en opdatering fra SBH.
Tilmelding til Årsmødet gør strygende, og vi minder om, at man tilmelder sig via det udsendte
link til SBHs hjemmeside. Vi har som sædvanlig fået komponeret et spændende og meget relevant program, som også ligger på hjemmesiden og vores Facebook gruppe. I må meget gerne
dele og videresende. Fristen for tilmelding er fredag den 14. september 2018 kl. 12.00.
Traditionen tro har vi holdt nogle møder her i august måned. Vi har mødtes med Kommunernes
Landsforening, Rådet for Socialt Udsatte og Børne- og Socialministeriets kontor for Civilsamfund
og Udsatte Voksne, som har skiftet ud i bemandingen. Der er ny kontorchef og to nye fuldmægtige, og vi har haft et møde, hvor de oplyste, hvad der sker i deres kontor i grove træk, og vi
oplyste, hvad SBH er optaget af for tiden.
Vi har afholdt bestyrelsesmøde og set på dels aktuelle ting, vi skal tage stilling til, og dels perspektiverne for arbejdet i resten af 2018 og frem til 2019, herunder Repræsentantskabs- og Årsmøde i 2019. Vi har bl.a. fokus på de arbejdsgrupper, der skal nedsættes ifm. udarbejdelse af
”De nationale retningslinjer til håndtering af hjemløshed”. Arbejdet kommer til at strække sig
hen over dette efterår ind i foråret 2019, og det kommer uden tvivl til at trække en del veksler
på bestyrelsens arbejdskraft. Det er en spændende proces, og vi vil selvfølgelig give nogle opdateringer på processen og indholdet undervejs.
I forhold til den nye bekendtgørelse for betaling af kost på boformer i ”Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter Servicelovens §§ 109 og 110”, kan vi oplyse, at
der fra departementets side vil blive udsendt et orienteringsbrev. Orienteringsbrevet vil blive testet hos os med henblik på at beskrive så præcist som tænkeligt muligt, hvordan gældende regler skal forstås. Lige nu er der både forskellige forståelser og praktiser i feltet, og der skal jo administreres ens.
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Vi har netop afviklet vores fælles årlige bestyrelsesmøde med SAND med deltagelse af Helle Sibbersen, Henrik Mas, Rani Henriksen og Landssekretær Ask Svejstrup, hvor vi drøftede følgende
punkter:
•

”For syg til boform, for rask til psykiatrien”

•

Vold på boformer

•

Evaluering af vores fælles event på Folkemødet vedr. dilemmaer

•

Pladsmangel og afvisninger

•

Kost- og logibetaling, som ikke opleves værende ens for hele landet

•

Medlem eller ikke medlem i SBH

Det var som sædvanlig fremrettede og konstruktive drøftelser, som også landende på nogle meget konkrete initiativer, som SBH vil behandle. Det kommer I til at høre mere om.
SBH har de seneste måneder modtaget flere henvendelser fra boformer, der er interesseret i at
blive en del af ASI-Forsorg. Vi har valgt at fastholde, at et deltagelseskriterium er, at man er
medlem af SBH, da ASI-Forsorg knytter sig direkte til en optagelse på § 110 boformer. Vi er
selvfølgelig rigtig glade for henvendelserne, og vi får via henvendelserne også indtryk af, at der
er flere organisationer, der er ved at etablere sig med § 110 pladser. Der er ingen tvivl om, at
data holder fokus på fakta.
Som vi så ofte har konstatereret, fylder håndtering af vold og trusler om vold rigtig meget på
vores boformer, både for medarbejdere og brugere, og det at arbejde med at sikre sin adfærd
og dermed sit eget arbejdsmiljø er en indsats, der aldrig slutter. Vi vil gerne minde om, at vores
kursus ”Sikker Adfærd, konfliktnedtrappende pædagogik, konflikthåndtering” udbydes til efteråret igen af to omgange. Frist for tilmelding er den 20. september 2018:
•

Den 29.-30. oktober 2018 i Fredericia

•

Den 31.-01. november 2018 i Ringsted

Vi er glade for, at vi har mulighed for at lave kurset, og vi vil selvfølgelig hellere end gerne både
forbedre og udvikle nye tilbud ift. kurser, temadage, coaching mv. med henblik på at forebygge
og håndtere vold og trusler om vold på vores boformer.
I forhold til Ledernetværksmødet den 3.-4. oktober er der udsendt tilmeldingslink, og der er
både vigtige og nødvendige ting på dagsordenen. Den 4. om formiddagen får vi besøg af en forsker, der har dokumenteret sammenhænge mellem psykiske lidelser og hjemløshed. Det bliver
rigtigt givtigt.
Det var alt for denne gang.
På bestyrelsens vegne
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