Principper for partnerskab i Hjem til Alle alliancen

2300 unge mangler et hjem, de kan kalde deres eget. Hvis de er heldige sover de på sofaen hos familie,
venner eller bekendte. Er de mindre heldige, så sover de på herberg rundt om i byerne. Og er de rigtig ilde
stedt, så lever de på gaden. 2300 unge, der er endt uden en af vores samfunds mest grundlæggende
rettigheder. En rettighed vi andre tager for givet. Et sted at bo og udfolde vores liv – et hjem.
Hjem til Alle Alliancen vil skabe et hjem til hver af de 2300 hjemløse unge. Et hjem, hvor de unge kan finde
ro og luft til at få livet tilbage på skinner, så de kommer ud af statistikkerne og finder et varigt hjem.
Hjem til alle samler aktører som har evnen og viljen til at udrydde hjemløshed blandt unge i Danmark.
Alliancen samler aktører, der har forpligtet sig til at bidrage til at nå det fælles mål:
•
•
•
•

•
•

De myndigheder, som har ansvaret for at garantere sociale ydelser og støtte til de unge, herunder
de kommuner, som mest akut oplever problemerne med voksende hjemløshed blandt de unge
Den almene boligsektor, der er en nøgleaktør, når det handler om at skabe billige boliger
Private boligaktører og investorer, der ønsker at udvikle nye modeller, der inkluderer udsatte unge
Civilsamfundsorganisationer, både de som traditionelt har bistået med støtte til udsatte borgere, når
systemet ikke er fintmasket nok og de mange som gennem aktiviteter hver dag skaber netværk,
relationer og ligeværdige fællesskaber med de unge.
En række fonde, der ønsker at investere i at stoppe hjemløshed og udvikle langsigtede løsninger.
Organisationer der gennem forskning, vidensformidling og undervisning spiller en afgørende rolle i
udviklingen af det faglige fundament for de medarbejdere, der hver dag arbejder med udsatte,
hjemløse unge.

En alliancepartner forpligter sig til
•

At arbejde unge-involverende. De unges erfaringer med udsathed og hjemløshed er afsættet for
alliancens arbejde

•

At arbejde med afsæt i principperne for Housing first. Det vil sige: fokus på permanente
boligløsninger med tilstrækkelig social støtte i boligen. De unge skal så vidt muligt ikke på herberg.

•

at arbejde for langsigtede løsninger for de unge: målet er ikke kun at få de unge i bolig, men ind i et
livsbaneskifte, der kan føre til uddannelse og job. Det betyder også at der er brug for rettidig hjælp til
at håndtere misbrug, psykiske problemer eller sygdomme, gældsproblemer m.v.

•

at arbejde på tværs af sektorer: alliancens partnere ved at vi kun når i mål, hvis vi arbejder sammen
på tværs af boligsektor, myndigheder og civilsamfund. Alliancens partnere er aktører, som kan
bidrage til at skabe forandring.

•

At arbejde data-drevent. I alliancen deler vi viden, og hvor det er muligt deler vi data for at sikre at de
initiativer og prøvehandlinger, vi sætter i søen, bidrager til reelle ændringer for målgruppen.

Alliancen arbejder sammen om sagen
Alliancens partnere betaler ikke et fee for at deltage i alliancen. Alliancen er lig med det, parterne bidrager
med: Vi bakker hinanden op, vi udvikler løsninger sammen, vi involverer vores organisationers praksis og
politikker så de bedst muligt bidrager til at vi sammen kan nå målet. Vi bruger, der hvor det er muligt, vores
netværk, ressourcer og indflydelse til at fremme vores fælles sag: at udrydde hjemløshed blandt unge i
Danmark.

Alliancen evaluerer sig selv
Alliancen måler løbende hvor langt vi er med at skabe hjem til unge. Det gør vi på to måder:
➢

De konkrete resultater for de unge hjemløse

I de indledende år er evalueringen sket i form af de landsdækkende målinger fra VIVE, samt andre nationale
undersøgelser, som alliancen sætter i værk:
•
•

•

•

➢

Hjemløsebarometret 2018, som sammenligner udviklingen i hjemløshed i Norden. Undersøgelsen er
foretaget af Kraka i samarbejde med Hjem til Alle og er finansieret af Bikubenfonden
Boligudbuds-analyse 2019. Realdania har igangsat en undersøgelse af barrierer og muligheder for
kommunernes brug af de redskaber, lovgivning og øvrige muligheder, der er for at få hjemløse i
bolig. Analysen foretages af VIVE og forventes at udkomme i foråret 2019
Forløbsundersøgelse 2019. To af alliancens partnere: Bikubenfonden og Helsefonden undersøger
pt. mulighederne for at foretage en analyse af hvordan unge hjemløses rejse gennem forskellige
hjælpesystemer ser ud.
Optælling af antal nye hjem. Alliancen kører en simpel optælling af nye boligløsninger, som alliancen
er med til at etablere sammen.
Alliancen evaluerer desuden løbende sin arbejdsform som alliance

Alliancens partner Bikubenfonden har bedt konsulenthuset PLUSS, udvikle et evalueringsredskab som
løbende kan indfange, hvordan alliancen fungerer som arbejdsfællesskab. På den baggrund gennemførtes
en første evaluering i efteråret 2018 på 6 udvalgte parametre, som har betydning for en effektfuld alliance.
Nedenfor ser alliancens vurdering af sin første fase. Fokus har især været på at etablere et fælles strategisk
afsæt. Næste fase, som forventes at løbe fra 2019-2025 er der i særlig grad fokus på udvikling og afprøvning
af løsninger.

Som partner i alliancen indgår man i evalueringen og er med til at løfte opgaven med at skabe en effektfuld
alliance.

Alliancens governance-struktur
Hjem til Alle Alliancen er en alliance af partnere. Alliancen var ved sin start i 2016 et projekt med adresse i
Bikubenfonden. Siden 2017 er Hjem til Alle blevet en selvstændig organisation, med egen bestyrelse og
sekretariat.
Bestyrelse
Hjem til Alles forening ledes af en bestyrelse hvis opgave det er, at
▪ Sikre at alliancens strategi og mål følges
▪ Sikre at alliancen har de rigtige partnere med
▪ Står for at alliancens mål og resultater kommunikeres til beslutningstagere og til offentligheden
▪ Arbejder for at sikre økonomi til drift af sekretariat og bidrager til at sikre ressourcer til
alliancens udviklingsarbejde
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i maj. Som medlem af alliancens partnerkreds er det
muligt at være medlem af foreningen og dermed deltage i valg af bestyrelsen.
Alliancens bestyrelse består af:
Agi Czonka, formand og Søren Kaare Andersen, næstformand,
desuden af Mia Manghezi (projektudviklingsdirektør i PensionDanmark), Bent Madsen (direktør for BL), Jens
Elmelund (direktør for KAB), Robert Olsen (forstander Kofoeds Skole), Charlotte Markussen (direktør i Høje
Taastrup Kommune) og Anders Buhelt (direktør i Ungdommens Røde Kors).
Sekretariat
Alliancens partnere og bestyrelse understøttes af Hjem til Alles sekretariat, som arbejder for at indfri Hjem til
Alles strategi og faciliterer alliancens arbejde med at udvikle løsninger, der kan stoppe hjemløshed blandt
unge.
Sekretariatet stiller sig desuden til rådighed for den enkelte partner-organisations arbejde med at nå det
fælles mål
Hjem til Alles sekretariat består af 3 ressourcer:
•
•
•

direktør Vibe Klarup, daglig leder af alliancens strategiske arbejde, policyudvikling og kommunikation
Ilja Sabaj-Kjær, ansvarlig for forskningssamarbejder, national – og international vidensopsamling,
samt formater for unge-dialog
Anne Bergvith-Søren ansvarlig for facilitering af alliancens samarbejder, innovationsprocesser og
test af nye løsninger

Økonomi
Hjem til Alles sekretariat arbejder for en årlig bevilling fra Bikubenfonden på 3 mio. kroner foreløbigt frem til
2021.
Bikubenfonden samt en lang række andre fonde som Realdania, Trygfonden, Tuborgfonden, Oak
Foundation og Helsefonden bidrager på forskellig vis til Alliancens udviklingsaktiviteter, ligesom andre
aktører bidrager med medarbejderressourcer eller på anden vis.

Som partner i alliancen beskrives partnerens intentioner og forventninger til samarbejde. Et tilsagn om at
deltage i alliancen følges op af et møde, som munder ud i en partnerskabsereklæring.

[UDKAST]
Partnerskabserklæring
mellem Hjem til Alle og Odense Kommune

Formål: Odense Kommune er partnere i Hjem til Alle fordi
▪
▪

Vi vil stoppe hjemløshed blandt unge. Alle har brug for et hjem
Vi vil bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der kan skabe hjem for de 2300 hjemløse
unge

Vores bidrag til at nå målet er
▪
▪

[Vi gør xx]

Vores bidrag til alliancen er
▪
▪
▪
▪

Vi stiller, hvor vi kan, [xx] organisations viden til rådighed for de øvrige partnere
Vi deltager i alliancens arbejdsprocesser med faglighed og ressourcer
Vi stiller os til rådighed som ambassadører for alliancens mål: At stoppe hjemløshed blandt unge.
…

