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1. Organisering af Udsatterådet
Drøftelse af en eventuel udvidelse med f.eks. repræsentant fra Varmestuens venner, og
repræsentant(er) fra psykiatri-delen f.eks. repræsentanter fra SIND og/eller LAB
Der er enighed om, at det vil være en god ide at kontakte SIND, LAB, og Varmestuens Venner,
om muligheden for at de har nogen repræsentanter der vil være med i Udsatterådet.
Det er vigtigt med bredde i Udsatterådet, så mest mulig viden samles og deles.
Måske har Cityforeningen en interesse i at deltage i Udsatterådets møder. Troels kontakter
formanden.
Der forelægges en sag for Omsorgsudvalget vedr. tankerne om organisering.

2. Resultat af hjemløse-indsatsen
En forhåndsorientering om hjemløse-strategien.
Der er gode resultater af arbejdet på tværs af organisationer og afdelinger inden for
kommunen. Der er udarbejdet en drejebog, men den kan ikke udleveres før Omsorgsudvalget
har fået den forelagt.
Der har været gennemført forløb på 3 gange 3 måneder, hvor der skiftes fokus for hver 3.
måned og efter de 9 måneder skulle deltagerne være i stand til at fortsætte vedere ad den vej
som er skabt gennem forløbet. Robert oplyser, at han selv har haft god gavn af projektet.

3. Orientering om ændret ledelses-organisering i Udsatte-området
Der er kun 2 afdelingsledere nu. Organisationsdiagram blev udleveret.

Organisationsdiagra
m, CSUN, pr 010316pdf.pdf

Brugerne af Varmestuen er altid positive og klar til at hjælpe bl.a. i haven og udenomsarealerne, hvor der er blevet ryddet op og klippet hæk.
4. Orientering om fald i antallet af hjemløse
Hvert 2. år tælles hjemløse i hele Danmark i uge 6. Der er en række myndigheder og
institutioner der får skemaer til tælling til brug for statistik.
I Næstved kommune er der et fald i antallet. I 2013 var tallet 86, og i 2015 var tallet 58.
Nogle steder er der stor tilgang af hjemløse unge. Problemet er ikke så stort i Næstved.
Det ville være ønskeligt med nogle boliger der er lidt anderledes eller ”skæve”.
5. Invitationer:
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a. Der er modtaget invitation fra Rådet for Socialt Udsatte til dialogmøde den 8. juni 2016 kl.
10.00-15.00 i Odense.

Invitation til
dialogmøde 2016.pdf

Troels deltager. Øvrige giver Troels besked inden 25. maj om hvem der ønsker at deltage.

b. Der er modtaget invitation fra Frivilligrådet til dialogmøde den 2. juni 2016 kl. 16.00 i
Skelby.

Dok1.docx

Tilmelding til Troels inden den 11. maj (herunder om man ønsker at spise med).

6. Orientering om projekter:
 LIVAREHAB, Projektet dækker områder som Næstved kommune ikke i forvejen har,
men Næstved Kommune vil gerke kunne henvise. Der kommer en repræsentant og
giver information om hvad skal være opmærksomme på og deler viden.


Hjemløsedagen – status. Der er arrangeret en hjemløsedag i Rådmandshaven den 7.
maj kl. 12.00. Der er ikke så meget konkret viden om projektet.



Gospelkoncert på Marskvej. Den 26. maj kl. 19.30 er der en gospel-koncert på
Marskvej for Center for Udsatte og Ældreområdet midlertidige pladser. Arrangementet
er gratis og varer ca. 1½ time.



Donation fra Sjölund genbrug. Der er modtaget 10.000 kr. til ro-maskine som allerede
er indkøbt. Der ud over er doneret 20.000 kr. til cykler som vil blive indkøbt. Man har
yderligere søgt om 15.000 kr. til billard bord – her afventer man svar på ansøgningen.

7. Eventuelt
Varmestuen skal males den 31. maj og 1. juni, og der kan brugerne ikke benytte de
sædvanlige lokaler. Troels oplyser at der findes en løsning på, hvor man i de dage kan benytte
lokaler samt, hvor der udleveres og spises mad.

Næste møde i Udsatterådet er den 31. august kl. 13.00
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