Aarhus d. 7. juni 2016.

Nyhedsbrev nr. 2, 2016.

Kære alle sammen.

Hermed et nyhedsbrev i sommervarmen! Vi håber den varer længe.
Der er en række ting, SBH er involveret i for tiden.
Søren Romar og jeg har været til møde med minister Karen Ellemann for at
tale om arbejdsmiljø og vold og trusler om vold. Vi deltog i mødet sammen
med Bo Mollerup fra Socialt Lederforum, der organiserer handicaporganisationer. Det var et godt møde. Der var stor enighed mellem Socialt Lederforum og
os, og vi havde sammen 30 minutter med ministeren. Der kan siges en del på
30 minutter, og det gjorde vi.
Vi fremhævede bl.a. at § 110 har andre vilkår end § 108-boformer, at en del
af den vold vi oplever ikke kun kommer fra psykisk syge eller sindslidende, at
der er behov for uddannelse i risikovurdering og konflikthåndtering, der er finansieret af ministeriet, at arbejdsmiljøuddannelserne måske skal laves anderledes i.f.t. boformer generelt, og at både konkret og generelt samarbejde
forskellige organisationer og sektorer skal forbedres.
Der skal, på ministerens initiativ, laves nationale retningslinier for forebyggelse af vold og trusler om vold på botilbud og forsorgshjem. I det arbejde har
SBH fået plads i følgegruppen og Erik Søndergaard fra Saxenhøj sidder som
udpeget i arbejdsgruppen. Det er rigtigt godt.
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Lederrepræsentanterne har været inviteret til møde i Socialstyrelsen om udrulning af housing first, og udrulning af implementering af andre metoder frahjemløshedsstrategien. Det er rigtigt godt, at SBH inviteres ind i den slags arbejde.
Vi har stadig plads i følgegruppen for hjemløshedsstrategien og vi har deltaget
i det nye initiativ Hjem til alle.
Planlægningen af vores politiske konference på Islands Brygge d. 23. august
2016 er færdig, og vi udsender program og åbner for tilmelding d. 10. juni.
Det bliver en rigtig god og relevant konference, og der er plads til flere end på
Borups Højskole.
Vi er også godt i gang med årsmødeplanlægningen. Datoen er stadig 6.-og 7.
oktober 2016. Temaet er den skjulte og åbne magt, der udspiller sig forholdet
mellem brugere og medarbejdere, og vi planlægger med mere aktivitet fra boformerne, dels i form af korte oplæg fra 3 boformer og dels i form af workshops.
Endelig er 15 boformer med i et pilotprojekt Ankestyrelsen har rullet ud, og
som handler om at registrere afvisninger systematisk. Meningen er, at vi alle,
på længere sigt, skal registrere afvisninger, så vi på landsplan får et reelt
overblik over mørketallet.
Der etableres fortsat § 110-boformer og vi har den glæde, at de henvender sig
for at blive medlemmer. Det er rigtigt godt.
Det var alt i denne omgang!
God sommer til alle!

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Jakob May
Formand
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