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Udsatterådet 8. november 2017
Mødedato
Tid
Sted
Sagsnr.

8. november 2017
13:00
Toldbodgade i mødelokalet på 1. sal over Varmestuen
27.00.00-P35-10-15

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Robert Hansen
Dusan Jovanovic
Bo Gammelgaard
Kirsten Devantier
Anne-Mette Kistrup Andersen
Rene Nielsen
Kurt Andersen
Gurli Schunck
Fraværende
Signe Quist Christensen
Lars Børsting
Ragna Lychau
Hans Peter Erenskjold Aaling
Susanne Jørgensen
Gæster
Liva-rehab v/Maria Lorentzen
Referent
Keth Taarnby
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1. Liva-rehab, tema til mødet den 8. november 2017. Maria Lorentzen fra projektet
fortæller.
Maria fortalte om, hvad projektet indeholder i forhold til personer med følger af bl.a.
gråzone-prostitution, prostitution, overgreb af forskellig slags.
Projektet har forskellige tilbud om individuelle forløb. Der er nyt informationsmateriale
under udarbejdelse. Så snart det er trykt bliver det fordelt til alle de steder, hvor der
kommer personer, som kan have behov for tilbuddet.

2. Kort orientering om RedRøven, Housing First-temadag, arrangement med besøg af en
pølsevogn, KV17.
HusForbi-organisationen har haft forskellige projekter bl.a.:
 RedRøven der var en fond, hvor man kunne søge hjælp til eksempelvis
tandbehandling og andet. RedRøven-fonden er lukket ned i sommer.
 Mad-ordning for HusForbi sælgere, hvor sælgeren mod forevisning af kort kunne
få et måltid mad. Denne ordning er også stoppet.


Housing-First-temadag som udløber af hjemløsetællingen i uge 6, 2017.
Housing-First seminar med Socialstyrelsen den 30 oktober 2017, med
erfaringsudveksling omkring Housing-First.



I forhold til hjemløsetællingen ses en tendens til at der er en stigning af unge
hjemløse, og hjemløse kvinder. Den største gruppe af stigningen er i
Københavns området. Der er en stor gruppe med psykiske sygdomme. Målingen
er kun baseret på de borgere der er kendt. Der er en gruppe af borgere, der
holder sig for sig selv, som ikke er en del af målingen.



En kvinde havde deltaget i en forbrugerundersøgelse med konkurrence, hvor
præmien var besøg af en pølsevogn. Kvinden kunne ikke selv bruge præmien, så
hun videregav præmien til Varmestuen. Der var stor tilslutning (50-60
personer). Sygeplejeklinikken benyttede lejligheden til at tilbyde influenzavaccine i forbindelse med at borgerne alligevel var på besøg til pølsevognen.



KV17. Der er kommunal- og regionsrådsvalg 21. november. I den forbindelse er
der valg-arrangement på Varmestuen og på Kornbakken hvor der er mulighed
for at brevstemme og bagefter er der tilbud og stegt flæsk og persillesovs.

3. Nyt Udsatteråd fra 1. januar 2018
Valgperioden for Udsatterådet udløber samtidig med byrådsperioden. Der indkaldes til
udpegning til nyt råd, forventeligt i januar/februar 2018.
4. Erfaringer fra denne valgperiode i Udsatterådet
Denne periode har været første periode for Udsatterådet efter det er nedsat. Hvordan
oplever brugerne arbejdet? Hvad fungerer godt? Og skidt?
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Det vil være godt at få punkter fra brugerne til møderne, så det ikke kun er
administrationen der kommer med emner.
Der kan eksempelvis arbejdes videre med tandbehandlings-løsninger, løsning af
det dårlige ry, sundhedsprojekt.
Forslag om at der kommer repræsentanter med i Rådet fra gruppen af unge
psykisk sårbare (eksempelvis fra Perron 1)
Det kan være godt at arbejde med et årshjul.
Der er gang i at arrangere arrangementer på Varmestuen, men man skal være
opmærksomme på at der er andre grupper af borgere der er relevante for
Udsatterådet, end de borgere der benytter Varmestuen.

5. Eventuelt
Emner til kommende møder:
- Tema: Social ulighed i sundhed v/Signe Quist Christensen
- Oplæg fra organisationerne
- Andre emner kan meldes ind
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