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Utbildningen är

PROGRAMBLAD

kostnadsfri.

Pilotutbildning i Bostad först
Arbetar du med eller är intresserad av Bostad först? Sveriges stadsmissioner bjuder nu,
i samarbete med Lunds universitet, in dig till en pilotutbildning där du får möjlighet att
utveckla din kompetens i modellen. Vi utgår från den nyligen översatta europeiska
handboken för Bostad först.

Bostad först tar plats

Vad får du med dig från

Bostad först har under ett drygt decennium

utbildningen?

implementerats runtom i Sverige. Idag finns
modellen enligt Socialstyrelsen i ett femtiotal
kommuner. Ofta drivs arbetet av kommunerna
själva, men ibland är ideella organisationer som
Stadsmissionen, Verdandi och

Syftet med utbildningen är att fördjupa din
kompetens inom Bostad först. Som deltagare får
du:
•

Räddningsmissionen utförare. Utvärderingar

Ta del av och diskutera den senaste
svenska och internationella forskningen

visar att det finns skillnader i hur man
organiserar verksamheten och hur man förhåller

•

Problematisera, dela och bearbeta egna

sig till den ursprungliga amerikanska modellen

erfarenheter samt ta del av andras

Housing First.

perspektiv

Genom stadsmissionernas partnerskap i Housing

•

Inspiration om hur synsättet i Bostad

First Europe har en europeisk handbok tagits

först kan stärka brukarmedverkan och

fram och nu översatts till svenska i samarbete

bidra till att utveckla även andra

med Lunds universitet. Den innehåller konkreta

verksamheter riktade mot personer i

råd för hur modellen kan stärkas ytterligare i det

hemlöshet.

vardagliga arbetet och anpassas till sitt nationella
sammanhang. Handboken utgör basen för
utbildningen.

RÖSTER FRÅN PERSONER
I BOSTAD FÖRST

”Det är så skönt att kunna ta en
dusch och veta att ingen
kommer att komma in.”
”Man får vara ärlig också och
det är man ju inte van vid… ”

”Ni har räddat mitt liv.”

Vem riktar sig utbildningen till?

Praktisk information

Du har erfarenhet av Bostad först eller är

Tid och plats

intresserad av att lära mer om modellen.

17-19 oktober i Linköping (mer information om
plats kommer i bekräftelse). Vi startar onsdag

Du kan vara:
•

Boendestödjare, Case Manager,
kontaktperson, boendeassistent inom
Bostad först eller annan social
verksamhet

•

Boende i en Bostad först-lägenhet

•

Koordinator eller samordnare för ett
team med Bostad först-”stödjare”

•

Ansvarig för ekonomiskt bistånd till
personer som ingår i Bostad först

•

Enhetschef eller motsvarande med direkt
ledningsansvar för en Bostad förstverksamhet

Behövs förkunskaper?

kl. 16 och avslutar fredag kl. 15.
Medverkande
Marcus Knutagård och Arne Kristiansen
Socialhögskolan, Lunds universitet
Susanna Penther, Ann-Kristin Sörensen och
Carina Nilsson, Helsingborgs stad
Kjell Larsson, Göteborgs kyrkliga stadsmission
Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.
Måltider och boende ingår.
Anmälan
Skicka din anmälan till info@bostadforst.se.
senast den 10 september.

Inför utbildningen behöver du ha
tillgodogjort dig kapitel 1-3 i

Ange: namn, funktion, organisation samt

handboken.

kontaktuppgifter. Vi återkommer till dig efter din

Vi ser gärna att du, utifrån dina
egna erfarenheter, funderar på en
utmaning eller ett dilemma som du
mött i arbetet med Bostad först och

anmälan.

Ladda ner handboken från
bostadforst.se

som du vill dela med dig av under
utbildningen.
Vi uppmuntrar till att du i falldiskussioner och
informella samtal med andra deltagare öppet
delar med dig av egna erfarenheter och
lärdomar.

Du är del i vårt utvecklingsarbete
Erfarenheterna från pilotutbildningen kommer
att ligga till grund för framtida
utbildningssatsningar. Det är viktigt att du är med
och bidrar med ditt perspektiv i vår utvärdering.

Kontakta utbildningsansvariga
Hanna Olsson, t.f. verksamhetsledare
Bostad först
Stockholms Stadsmission
Hanna.olsson@stadsmissionen.se
Tel. 08-684 231 59
SMS 070-425 64 95
Jan Ström, projektledare
Avskaffa hemlösheten med Bostad först
Sveriges stadsmissioner
Jan.strom@stadsmissionen.org
Tel. 070-948 19 16
bostadforst.se

