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Kjære deltakere,
Det gleder oss å ønske dere velkommen til Oslo på den internasjonale konferansen “Et Hjem for Alle”. “Husrom
og tjenester for personer med støttebehov” i regi av European Association of Service providers for Persons
with Disabilities (EASPD) sammen med Nordisk senter for velferd og sosiale spørsmål (NVC), den norske
Stiftelsen SOR og partnere av PUSH Europa: FEANTSA, CECODHAS og MHE.
Konferansen tar utgangspunkt i én enkel idé; at hver kvinne og mann, uansett alder, har menneskerett til et
trygt sted å bo. Dette er grunnleggende for et verdig liv, for fysisk og mental helse og livskvalitet generelt. Et
hjem er hjørnesteinen i menneskers liv og det oppfyller grunnleggende menneskelige behov - ved å skape
trygghet og tak over hodet - psykologiske behov - ved å gi en følelse av personlig husrom og uforstyrrethet
- og sosiale behov - ved samhørighet og fellesskap med et samfunn.
Personer med nedsatt funksjonsevne, mennesker med utviklingshemming, hjemløse og de som trenger
hjelp til husrom, er ofte de som lider mest av mangel på klare nasjonale retningslinjer, av økonomiske
begrensninger og mangel på proaktive, konkrete og innovative tiltak for å støtte deres fulle inkludering i
samfunnet. EU-kommisjonen har uttalt at “selv om tilgang til rimelig husrom er grunnleggende behov
og rettigheter, representerer det å garantere en slik menneskerett fortsatt en betydelig utfordring i de
fleste medlemsstatene”, noe som gjør at “hjemløshet og mangel på husrom kanskje er de mest ekstreme
eksemplene på fattigdom og sosial eksklusjon i samfunnet vårt i dag.”
Vellykket integrering av husrom- og sosiale tjenester er dermed en av de viktigste utfordringene og
forpliktelsene for myndighetene og de som yter sosiale tjenester over hele Europa.
Konferansen vil gripe fatt i de store europeiske utfordringene innenfor sektoren, med spesielltfokus på
tverrsektorielt samarbeid mellom husrom og støttetjenester for mennesker med bistandsbehov. Dessuten
vil den ta for seg nåværende gode praksismodeller og erfaringer, og diskutere fremtidige utfordringer og
strategier for å gjøre “Et hjem for alle” til en realitet i kommuner og lokalsamfunn over hele Europa.
Vi vil gjerne takke Europakommisjonen, Husbanken og Triodos Bank for deres økonomiske støtte med å
organisere denne konferansen. Vi er sikre på at konferansen vil gi deg svar, nye ideer og inspirasjon, og gi
deg muligheten til å bygge nettverk og utveksle praktiske erfaringer om integrering av tjenester og husrom.

Luk Zelderloo
Generalsekretær EASPD

Katrijn Dekoninck
Prosjekt- & liaisonoffiser

Franz Wolfmayr
President for EASPD
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HUSROM OG TJENESTER FOR PERSONER MED STØTTEBEHOV
9. - 10. oktober 2014 / Oslo Kongressenter (Youngs gate 11, 0181 Oslo, Norge)

DAY ÉN  

9. OKTOBER 2014

1200 > 14.00

Registrering

14.00 > 14.45

Velkommen

Innledning av Franz Wolfmayr, President for EASPD (European Association of Service providers for
Persons with Disabilities, Europeisk forbund for tjenesteytere til personer med redusert funksjonsevne)
kkGuri Bergo, Regiondirektør i Husbanken
kkKommunal- og moderniseringsminister i Norge
kkFNs spesialrapportør for retten til bolig
kkMaarit Aalto, Nordisk senter for velferds og sosialspørsmål
kkTrude Stenhammer, Stiftelsen SOR
kkLuk Zelderloo, EASPD og PUSH Europe
(Praksis og forståelse i Støttede boliger i Europa)

14.45 > 16.00

“Integrering av boligtjenester og tjenester for personer med særlige støttebehov. En voksende
prioritet.”
Ulike perspektiver på tjenesteytere i boligtjenester og støttetjenester

Introduksjon av Dominic Richardson, Politikkanalytiker ved OECD (Organisasjon for økonomisk
samarbeid og utvikling) og paneldebatt:
kkTjenesteytere for funksjonshemmede – Luk Zelderloo, EASPD
kkTjenesteytere for hjemløse – Ruth Owen, FEANTSA (Europeisk forbund av nasjonale organisasjoner
som arbeider med de hjemløse)
kkTjenesteytere for sosialboliger – Julien Dijol, CECODHAS Bolig Europa
kkTjenesteytere i psykisk helsevern – Maria Nyman, Mental Helse Europa

16.00 > 16.30
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16.30 > 17.45

“Vellykkede eksempler på integrerte tjenester i boligtjenester og støttetjenester i Europa”

Ordstyring ved Julien Dijol, CEDODHAS Housing Europe
kkBritt Evy Westergaard, Konsulent ved Fylkesmannen i Vestfold, Norge
kkMichael Langwiesner, Soziales Fonds Wien og Elisabeth Hammer, Neunerhaus – hjelp for hjemløse,
Østerrike
kkJoão Carvalhosa, GEBALIS, Lisboa byrå for nabolags- og bolighjelp, Portugal
kkNigel Henderson, Penumbra, Storbritannia

17.45 > 18.00

Sammendrag av den første dagen

- Ved konferanserapportør, Ruth Owen, FEANTSA

19.30

DAY TO  
9.00 > 9.20

KONFERANSEMIDDAG, Oslo Kongressenter, Spiseriet Møller

10. OKTOBER 2014
HOVEDTALER

Åpning ved Dr Sam Tsemberis, grunnlegger av Pathways to Housing fra USA

9.20 > 10.50

Forskningsperspektiver på bolig- og hjelpetjenester

Introduksjon ved hovedtaler professor Johans Sandvin, professor ved Universitetet i Nordland, Norge,
og paneldiskusjon:
kkProfessor Paddy Gray, professor i boligpolitikk, Forskningsinstitutt for byggemiljø, Nord-Irland
kkProfessor Arlene Kanter, direktør, Program for funksjonshemmingsjuss og politikk, vise-direktør,
Senter for velferdspolitikk, juss og funksjonshemmingsstudier, Syracuse University College of Law,
New York
kkProf. Dr. Koen Hermans, LUCAS, Senter for omsorgsforskning og konsulentbistand /
Strategiforskningssenter for velferd, helse og familie, Belgia

10.50 > 11.00

Instruksjoner for konferanseseminarer (Katrijn Dekoninck, EASPD)

11.00 > 11.30

KAFFEPAUSE
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DAY TO  
11.30 > 13.00

10. OKTOBER 2014
Konferanseseminarer – aktive diskusjonsforum
1. “Rettighetsbaserte svar på bolig- og støttebehov”
kkHovedtaler: Samara Jones, Housing Rights Watch
kkOrdstyrer: Sabrina Ferraina, EASPD
kkRapportør: Carmen Arroyo de Sande, EASPD
2. “Finansielle og sosialpolitiske aspekter ved boligtjenester”
TOLKING engelsk - norsk
kkHovedtalere: Per Erik Torp og Liv Kristensen, Husbanken
kkOrdstyrer: Christian Perl, Østerrikes nasjonale plattform for sosialtjenester til hjemløse, Østerrike
kkRapportør: Hélène Konopski, EASPD
3. “Monitoring and evaluation of housing for persons with support needs”
TOLKING engelsk - norsk
kkHovedtaler: Karin Flyckt, spesialist på funksjonshemmingsspørsmål ved Sosialstyrelsen i Sverige
kkOrdstyrer: James Churchill, JC Consultancy Services, UK
kkRapportør: Violeta Andjelkovic, COD, Serbia
4. “Hvor og hvordan bor personer med støttebehov? Fokus på de nordiske landene”
kkHovedtaler: Maarit Aalto, Nordisk senter for velferd og sosiale spørsmål
kkOrdstyrer: Anna Dahlberg, Nordisk senter for velferd og sosiale spørsmål
kkRapportør: Cécile De Groof, Le Huitième Jour, Belgia
5. “Hvor og hvordan bor personer med støttebehov? Fokus på bruk av teknologi”
kkHovedtaler: Evert-Jan Hoogerwerf, Emilia Romagna regionalsenter for hjelpemiddelteknologi &
Italias sammenslutning for fremme av tekniske hjelpemidler i Europa
kkOrdstyrer: Steve Barnard, HF Trust, UK
kkRapportør: Stefana Cankova, EASPD
6. “Utvikle min egen omsorg & støtte”
kkHovedtaler: Stephen Simpson-Housley, Nottingham Community Housing Association,
Storbritannia
kkOrdstyrer: John Bartle, Nottingham Community Housing Association, UK
kkRapportør: Timothy Ghilain, EASPD
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014
7. “Brukernes stemme og retten til å velge hvor en bor og hvem en bor sammen med”
kkHovedtalere: Ines Bulic, European Network on Independent Living (ENIL), Vibeke Maroy Melstrom
og Tove Linnea Brandvik, ULOBA Uavhengig liv Norge
kkRapportør: Eiríkur Smith, Centre for Disability Studies, University of Iceland
8. “Lederskap og styring: kompetanse og profesjonalitet i boligtjenester”
kkHovedtaler: Vic Rayner, SITRA, Storbritannia
kkOrdstyrer: Thomas Bignal, EASPD
kkRapportør: Nieves Tejada Castro, EASPD

13.00 > 14.30

LUNSJPAUSE

14.30 > 15.40

“Overgang til fellesskaps-baserte og person-sentrerte boligtjenester og støtte”

Innledning av Stefan Pimmingstorfer og ordstyring ved Lieve Dekempeneer, resp. styreleder og
nestleder av EASPD interessegruppe for uavhengig liv
kkMedarbeidernes kompetanser og opplæring Av prosjektteamet til ELOSH (European Core Learning
Outcomes for ntegrated Supported Housing), ), Vic Rayner and Sabrina Ferraina
kkErgonomi Av Huguette Désiron, Forbundet av europeiske
kkTilgjengelighet Av Ingrid Heindorf, Zero Project Team Geneva, World Future Councill
kkPerson-sentrert støtte Av Tommy Papp, ESTIA, Hellas

15.40 > 15.55

Intermezzo ved Steinar Wangen

15.55 > 16.30

Politikkanbefalinger og konklusjoner

Rundbordsdiskusjon ledet av konferanserapportør Ruth Owen, FEANTSA
kkMaria-Luisa Cabral, enhetsleder, Funksjonshemmedes rettigheter, Europakommisjonen Europarådet
(ikke bekreftet
kkDimitris Nikolsky, ekspert ved Komiteen for funksjonshemmedes rettigheter, Europarådet
kkOslo kommune (ikke bekreftet)
kkLuk Zelderloo, generalsekretær EASPD

16.30 > 17.15

Avskjedsdrikke og nettverksdanning

5

HUSROM OG TJENESTER FOR PERSONER MED STØTTEBEHOV EASPD KONFERANSE

EASPD-MØTER på Thon Hotel Opera | Dronning Eufemias gate 4, 0154 Oslo, Norge

10. OKTOBER 2014
17.30 > 19.00

k Interessegruppe om uavhengig liv (åpent møte)

ROM Kammeret

k Interessegruppe om tidlig inngripen (åpent møte)

ROM Kvinten 1

k Interessegruppe om arbeidskraftutvikling og HR (åpent møte)

ROM Kvinten 2

8.30 > 10.00

k EASPD Styremøte (lukket møte)

ROM Carmen

10.00 > 11.30

k Generalforsamling (åpent møte)

ROM Carmen

12.00 > 13.30

k Stående komité om sysselsetting (åpent møte)

ROM Kammeret

k Stående komité om utdanning (åpent møte)

ROM Kvinten 1

k Stående komité om utvidelse (åpent møte)

ROM Kvinten 2

k ruppe for politikkpåvirkning (lukket møte)

ROM Carmen

11. OKTOBER 2014
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DAY ÉN  

9. OKTOBER 2014

Velkommen (14.00 > 14.45)
Hr. Franz Wolfmayr
Franz Wolfmayr er president i EASPD. Han er grunnlegger og daglig leder av Chance B - Enterprises,
tjenesteytere i Østerrike for personer med redusert funksjonsevne. Han er også grunnlegger og fungerende
president for Die Steirische Behindertenhilfe, en regional paraply for alle uførerelaterte oppgaver i Styria.
Franz har studert sosiologi og pedagogikk, og har erfaring i å undervise barn med nedsatt funksjonsevne,
ha opplæring av lærere og ansatte som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne, arbeide som
konsulent for lokalsamfunn og myndigheter, og utvikle samfunnsbaserte tjenester for personer med nedsatt
funksjonsevne, barn og eldre.

Fr. Guri Bergo
Guri Bergo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Bergo har lang og sammensatt
ledererfaring fra bedrifter i privat og offentlig sektor i Norge. De siste årene har Bergo vært regiondirektør
i Husbankens Region øst og ledet gjennomføring av den norske regjeringens boligpolitikk i et av Norges
største og mest befolkede område.

Fr. Maarit Aalto
Maarit Aalto, cand.scient. i samfunnsvitenskap, er prosjektleder for Nordisk senter for velferd og sosiale
spørsmål (NVC) under Nordisk Ministerråd. Hun har vært ansvarlig for flere nordiske prosjekter og deltatt
i europeiske prosjekter om menneskerettigheter, livskvalitet og inkludering innen funksjonshemming. Hun
jobber for tiden med nordiske politiske strategier for funksjonshemming og utarbeidelse av en undersøkelse
om boligtjenester for personer med psykisk utviklingshemming i de nordiske landene.

Fr. Trude Stenhammer
Trude Stenhammer er leder for Stiftelsen SOR i Oslo, Norge. Stiftelsen SOR er en landsdekkende frivillig
organisasjon som arbeider for personer med utviklingshemming. Stenhammer er spesialsykepleier for
personer med lærevansker og har et mastergraddiplom i psykisk helsevern og lærevansker fra King’s
College, London. Hun har arbeidet for personer med utviklingshemming i Norge, England og Nepal. For tiden
arbeider hun også som konsulent for ulike fellesskaps- team for personer med utviklingshemming (CTPLD) i
Norge i tillegg til sin lederrolle, og hun holder kurs i håndtering av utfordrende atferd (lav-opphisselseskurs).
Hun har utgitt artikler og bokkapitler både i Norge og internasjonalt om emnet autisme, nevroforskjeller og
utfordrende atferd. Stenhammer har i de siste tre årene vært styremedlem i EASPD..
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DAY ÉN  

9. OKTOBER 2014
Hr. Luk Zelderloo
Luk Zelderloo har vært yrkesaktiv i funksjonshemmingssektoren i mer enn 30 år. Hr. Zelderloo innehar
mastergrader i ledelse, samfunnsvitenskap og filosofi. I over 15 år var han aktiv som leder for en sosialtjeneste
for personer med nedsatt funksjonsevne i Flandern. I de siste 13 årene har han også vært aktiv på europeisk
nivå. Han er en av grunnleggerne av EASPD, et paraplynettverk som representerer over 10000 tjenester for
personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har han omfattende kunnskap om administrering og vellykket
levering av EU-finansierte prosjekter. Han har fungert som foredragsholder og arrangør av konferanser
om: Ansettelse av funksjonshemmede, utdanning av funksjonshemmede, personalopplæring, statsstøtte,
funksjonshemmedes selvstendighet, fattigdomsreduksjon, seksuelle overgrep, sosialpolitikk, kapasitetsbygging
i EU og samarbeid mellom interessenter. Han er president i Cebob - De Link - en tjeneste med organisasjonsog opplæringssenter i Flandern som gir yrkesopplæring og jobbtrening for funksjonshemmede. Han er også
styremedlem i Globalt partnerskap for utviklingshemming og utvikling (GPDD).

PLENUMSMØTE 1 / “Integrering av boligtjenester og tjenester for personer med særlige støttebehov.
En nødsprioritet” (14.45 > 16.00)
Hr. Dominic Richardson
Dominic Richardson har arbeidet med OECDs sosialpolitikkdivisjon siden 2007 på saker om barn og velvære
innen familien. Arbeidet hans har fokusert på analyse av sosial velferdspolitikk og kostnader gjennom barnets
livssyklus, og utforming av et rammeverk for hvordan en sammenligning kan foretas gjennom politisk
påvirkelige indikatorer på utfallet av barns velvære. Før han begynte i OECD arbeidet Dominic som stipendiat
ved forskningsavdelingen for sosialpolitikk ved University of York (Storbritannia). Dominic har vært bidragsyter
til UNICEF Innocenti rapportørkort 7 og 9 om barnetrivsel i rike land, og har nylig fullført et felles EU OECDprosjekt for å evaluere store internasjonale undersøkelser av skolebarn i utviklede land. For tiden leder
Dominic to pågående prosjekter ved OECD: en evalueringsrapport om effektiviteten av kontante midler versus
fordelene av sosiale tjenester for familier og barnas utvikling, og en komparativ rapport om integrerte sosiale
tjenesteregler for sårbare befolkningsgrupper (deriblant hjemløse) på tvers av OECD-landene.

Fr. Ruth Owen
Ruth Owen er politikkoordinator for FEANTSA (Europeisk forbund for nasjonale sammenslutninger for
arbeide med de hjemløse). Hun fungerer som leder på en rekke politikkspørsmål, deriblant boligtjenester.
Hun har en bachelorgrad i geografi fra University College London. Ruth er også en tidligere student ved UK
TeachFirst-programmet, som tar for seg pedagogiske ulemper ved rekruttering av nye høyutdannede folk
som lærere og ledere i utfordrende skoler.

Hr. Julien Dijol
Julien Dijol er politisk koordinator på CECODHAS Housing Europe, den europeiske boligføderasjonen. For
det meste har han arbeidet med sammenhengen mellom EUs politikk på området territorial samhørighet,
sosial inkludering og nasjonal boligpolitikk. Han har også jobbet med ulike EU-prosjekter, spesielt innen
samholdspolitikken (URBACT, IEE). Han er en URBACT temaekspert og var inntil nylig en ekstern ekspert
for Europakommisjonen for en “studie om bærekraftig regenerering i forstedene - fremming av sosial
integrering i belastede nabolag gjennom ERDF boligintervensjoner”. Julien var også medlem av styret i Social
Platform, det europeiske nettverket av sosiale NGOer (2011-2013). Julien har flere grader i samfunnsvitenskap
(sosiologi, statsvitenskap, økonomi) fra Universitetet i Stuttgart (Tyskland), Institutt for politiske studier (IOP) i
Bordeaux (Frankrike) og Université Catholique de Louvain (Belgia)
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OVERSIKT OVER INNLEDERNE

DAY ÉN  

9. OKTOBER 2014
Fr. Maria Nyman
Maria Nyman har jobbet i feltet fuksjonshemming gjennom hele sin faglige karriere. Hun har vært direktør
for Mental Helse Europa (MHE) siden 2012. MHE er en NGO (ikke-statlig organisasjon) som representerer
aktive organisasjoner og enkeltpersoner i feltet psykisk helsevern og velvære i Europa, inkludert (f. eks)
brukere av psykiske helsetjenester, frivillige og fagfolk innen mange disipliner. MHEs verdier er basert på
verdighet og respekt, likestilling, valgfrihet, ikke-diskriminering, sosial inkludering, demokrati og deltakelse.
Maria er svensk, hun har juridisk embetseksamen fra Uppsala Universitet (Sverige) og spesialiserte seg innen
EU-jus og menneskerettigheter ved universitetet i Louvain-la-Neuve (Belgia).

PLENUMSMØTE 2 / “Vellykkede eksempler på integrerte tjenester i boligtjenester og støttetjenester i
Europa” (16.30 > 18.00)
Fr. Britt-Evy Westergaard
Britt-Evy Westergaard (Norge) har jobbet innen feltet funksjonshemming i over 36 år som terapeut, leder,
innovatør, forfatter, lærer og forsker - alltid med hjertet i nær kontakt med brukernes situasjon og deres
søken etter en offentlig stemme. Hennes hovedfokus er tjenesteutvikling, utdanning av tjenesteytere og
brukerinnflytelse. Hun er for tiden konsulent hos fylkesmannen i Vestfold, i tillegg til at hun er i ferd med
å fullføre sin doktorgrad ved University of Edinburgh/Norsk senter for aldring og helse. Hennes formelle
kvalifikasjoner er blant annet: vernepleier, spesialisering innen ulike former for pedagogikk, miljø- og
atferdsterapi, seksuell terapi, ledelse, forebyggende- og helsefremmende arbeid, prosjektledelse, forskning
osv.

Hr. Michael Langwiesner
Michael Langwiesner er administrerende direktør, av Fonds Soziales Wien (Wiens sosialfond) - FSW. Michael
Langwiesner er utdannet sosialøkonom fra Universitetet Johannes Kepler i Linz, Østerrike. Han startet sin
karriere som rådgiver for asylsøkere. Han har siden 2010 jobbet for Fonds Soziales Wien, Assistanseprogram
for hjemløse, der hjemløshetspolitikken for Wien er utformet i samarbeid med lokale frivillige organisasjoner.
Hans tematiske fokus er Housing First, lavterskeltjenester og internasjonal utveksling. Som medlem av
styringsgruppen for prosjektet “Housing First”, som drives av NGO Neunerhaus, overvåker han fremdriften
av det prosjektet som begynte i september 2012..

Fr. Elisabeth Hammer
Elisabeth Hammer er sosionom og sosialforsker. Hun er strategi- og planleggingssjef i Neunerhaus, en sosial
tjenesteleverandør innen hjemløshet i Wien. Bortsett fra dette er Ms Hammer lektor i sosialt arbeid ved FH
Campus Wien, medgrunnlegger av KriSo -. Kritisk sosialt arbeid og styremedlem i den østerrikske nasjonale
Plattform for sosialtjenester for hjemløse.

Spre
nyheten!
#ahome4all
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DAY ÉN  

9. OKTOBER 2014
Hr. João Carvalhosa
João Carvalhosa innehar grader i fysisk terapi og statsvitenskap og en mastergrad i internasjonale relasjoner.
I 2003 begynte han å arbeide som rådgiver for styret i Gebalis med saker som boligtjenester med spesiell fokus
på sosial boligbygging. Tidlig i 2004 startet han sitt samarbeid med den portugisiske sammenslutningen for
kommunale boligtjenester (APHM) og CECODHAS.P - Portugisisk samarbeidsutvalg for sosiale boliger. Han
ble i 2011 valgt til president i styret for CECDOHAS.P. Der organiserte han tre nasjonale kongresser for sosiale
boligtjenester som fant sted i Portugal i 2005, 2007 og 2012, samt mange andre arrangementer som fremmes
av CECODHAS.P eller APHM. Carvalhosa representerer CECODHAS.P og APHM med en rekke initiativer
som integrerer det nyopprettede Uavhengige byrået for boliger og byer. Han var nylig et av medlemmene
med ansvar for utarbeiding av Nasjonal boligtjenestestrategi. Han er medlem av ENHR - det europeiske
nettverket for boligforskning, og er leder for organiseringen av den 2015 årlige ENHR-konferansen som
avholdes i Lisboa.

Hr. Nigel Henderson
Nigel Henderson er administrerende direktør i Penumbra, en av Skottlands mest innovative psykiske
helsevernsorganisasjoner. Han har 35 års erfaring innen feltet psykisk helsevern etter en opprinnelig
kvalifikasjon som allmennsykepleier og sykepleier i psykisk helsevern. Nigel sluttet seg til Penumbra i 1991 og
ble der administrerende direktør i 1999. Han er leder av Coalition of Care and Support Providers i Skottland
(CCPS), nestleder i Health and Social Care Alliance (Skottland), og styremedlem i Mental Welfare Commission
for Skottland. I april 2014 ble Nigel utnevnt til president i Mental Helse Europa (MHE-SME).

DAY TO  

10. OKTOBER 2014

HOVEDTALER:
Hr. Sam Tsemberis
Dr. Sam Tsemberis er en klinisk psykolog og er grunnlegger og administrerende direktør i Pathways to
Housing, en organisasjon han grunnla i 1992. Han utviklet den første Housing First-modellen hos Pathways.
Dette programmet er svært effektivt person-sentrert og restitusjonsfokusert når det gjelder å gjøre slutt
på hjemløshet og bedre livskvaliteten for mennesker med psykiske lidelser, avhengighet og andre komplekse
behov. Pathways har blitt tildelt gullprisen for samfunnspsykiske programmer fra den amerikanske psykiatriske
sammenslutningen. I dag driver Pathways programmer i byer, småsteder og i distriktene og deres ‘Housing
First-modell er nå kopiert over hele USA, Canada, Europa og Australia. Dr. Tsemberis er hovedetterforsker
for statlig finansierte studier om hjemløshet, psykiske lidelser, og avhengighet, og har utgitt en rekke
artikler og bokkapitler om disse emnene, inkludert en programmanual med navnet “Housing First” utgitt av
Hazelden Publishers. Han har mottatt mange priser, deriblant den prestisjetunge Macy Award for individuelle
prestasjoner i kampen med å stoppe hjemløshet fra Nasjonal allianse for å slutte hjemløshet, og er (2014)
mottaker av Distinguished Contributions to Practice Award fra American Psychological Association. Dr.
Tsemberis jobber for tiden ved Institutt for psykiatri Columbia Universitys medisinske senter og ved Institutt
for psykiatri ved University of Toronto.
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014

PLENUMSMØTE 3 / Forskningsperspektiver på bolig- og hjelpetjenester (9.20-10.50)
Hr. Johans Sandvin
Mr. Johans Sandvin er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Nordland. Siden
1994 har han vært aktiv i feltet uførhet som medlem eller styreleder i flere komiteer og organer, for
eksempel: Nordisk nettverk for forskning om funksjonhemming, nasjonalt statlig råd for funksjonshemmede
og regjeringsoppnevnt utvalg om spesialundervisning. Han er i dag medlem av Norsk likestillings- og
diskrimineringsnemnd..

Hr. Paddy Gray
Paddy Gray er professor i boligpolikk på Forskningsinstitutt for byggemiljø i Ulster, Nord-Irland. Han er en
etablert faglig og ledende autoritet om boligtjenester i Storbritannia og Irland. Han var visepresident og
president for studentunionen på Ulster Polytechnic fra 1979-1981. Siden den gang har han arbeidet med
området boligtjenester i ulike stillinger i over 30 år. Han har hatt stillinger innenfor Nord-Irlands boligledelse
på sentralt-, regionalt- og distriktsnivå. Paddy har bred erfaring fra akademisk og anvendt forskning, og har
utgitt over 200 publikasjoner om boligrelaterte saker. Nyere forskning har inkludert omfattende arbeid på
det private leiemarkedet, evaluering av flytende støttetjenester i Nord-Irland, evaluering av deres Home
Improvement Agency, kostnader med bygging av sosiale boliger i distriktene, evaluering av husromsstandarder
for omreisende, studier om integrerte boliger, og bærekraftige lokalsamfunn, boligsosiale bevilgninger i
Nord-Irland, styring av borettslag og boligsosialt reformprogram.

Fr. Arlene Kanter
Arlene S. Kanter er Bond, Schoeneck & King-professor i jus ved Syracuse University College of Law.
Professor Kanter er grunnlegger og direktør for funksjonshemmingsjus og politikk ved Senter for
velferdspolitikk, det første av sitt slag i USA, og som tilbyr JD-studentene muligheten til å spesialisere seg
i funksjonshemmingsjus ved å følge en felles juridisk grad og utdanning/funksjonshemmingsstudier, og en
grad i funksjonshemmingsjus. Det gir også internasjonale LLM-studenter muligheten til å spesialisere seg
i komparativ funksjonshemmingsjus. Hun er også delleder på universitetets SU Senter for velferdspolitikk,
jus og funksjonshemmingsstudier. Dette ble grunnlagt i 1971 som Centre on Human Policy, og er det første
amerikanske universitetsbaserte, tverrfaglige senteret dedikert til forskning, juridisk virksomhet og offentlig
utdanning på spørsmål om inkludering og likestilling for barn og voksne med funksjonshemminger.

Hr. Koen Hermans
Koen Hermans ble sosiolog i 1998. Han tok sin doktorgrad i samfunnsvitenskap i 2005. Siden 2006 har
han vært prosjektleder på LUCAS, Senter for omsorgsforskning og konsulentbistand ved KU Leuven. Han
har også siden 2011 vært assisterende professor på Strategiforskningssenter for velferd, helse og familie
ved samme universitet. Han underviser i kurser om sosialarbeid (teori). Hans viktigste forskningstema er
hjemløshet, integrert omsorg for sosialt utsatte mennesker og brukerinvolvering.
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HUSROM OG TJENESTER FOR PERSONER MED STØTTEBEHOV EASPD KONFERANSE

DAY TO  

10. OKTOBER 2014

KONFERANSER (11.30 > 13.00)
KONFERANSE 1 / “Rettighetsbaserte svar på bolig- og støttebehov”
Fr. Samara Jones
Samara Jones har arbeidet i Brussel med FEANTSA på bolig- og hjemløshetsproblemer siden 2001. Hun
tok en pause mellom 2006 og 2011 for å vende tilbake til hjembyen, Edmonton i Canada, hvor hun arbeidet
med politikk og arbeiderbevegelsen om sosiale spørsmål, sysselsettings-, utdannings- og energispørsmål. På
FEANTSA koordinerer hun Housing Rights Watch-nettverket. Dette bringer sammen frivillige organisasjoner,
akademikere, advokater og andre til å fremme tilgang til boligrettigheter for hjemløse, strategiske
rettsprosedyrer og bekjempelse av kriminalisering av hjemløshet. Hun leder også FEANTSAs arbeid med
ungdom, deriblant et nytt nettverk om hjemløshet blant ungdom.

KONFERANSE 2 / “Finansielle og sosialpolitiske aspekter ved boligtjenester”
Hr. Per-Erik Torp
Per-Erik Torp er avdelingsdirektør i Husbanken, region Øst, og er ansvarlig for forvaltning av lån og
tilskuddsordninger rettet mot botilbud. Per-Erik har tidligere jobbet i Oslo kommune, Husbankens
strategikontor og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har også jobbet i sekretariatet for det
boligutvalget som leverte sin rapport i 2012.

Fr. Liv Kristensen
Liv Kristensen er seniorrådgiver i Husbanken og strategikontoret der hun arbeider med boligtjenestens
sosialpolitiske aspekter, hjemløshet, nasjonale strategier, forskning og datainnsamling i feltet. Liv er økonom
og har tidligere jobbet som konsulent med økonomisk analyse innen makroøkonomi, boligtjenester og
offentlig politikk.

Hr. Christian Perl
Christian Perl har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Linz, Østerrike. Han har jobbet med hjemløse,
innvandrere og flyktninger i mange år og opprettet en sosialboligtjeneste for hjemløse og migranter i Wien
(“Wohndrehscheibe”) i 1997. Denne tjenesten mottok en pris for beste praksis fra UN-Habitat i 2004. I dag
arbeider Christian Perl som selvstendig konsulent for østerrikske organisasjoner, særlig innen boligproblemer,
hjemløshet og migrasjon. I de senere år har han utviklet og koordinert to PROGRESS-finansierte
antidiskrimineringsprosjekter innen feltet sosiale- og tilgjengelige boliger, og var en del av forskerteamet
for en studie om migrasjon og boliger for Donau Universitet i Krems og regionen Niederösterreich. Han er
medlem av styret i BAWO, det østerrikske nettverket for hjemløshet, og FEANTSA’s administrative råd..
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014

KONFERANSE 3 / “Kontroll og evaluering av boligtjenester for personer med støttebehov”
Fr. Karin Flyckt
Karin Flyckt er spesialist på funksjonshemmingsspørsmål ved Sosialstyrelsen i Sverige.

Hr. James Churchill
James Churchill gikk nylig av som Executive Secretary of Training and Assessment Support Services UK - en
ideell organisasjon som arbeider i området for opplæring og vurdering av ansatte som støtter mennesker
med lærevansker. Han er medlem av tribunalet for omsorgsstandard og er styreleder for Helse- til
praksispaneler for rådet for sykepleiere og jordmødre - noe han også pleide å gjøre for sosialarbeidere. Han
var i mange år administrerende direktør i ARC, Storbritannias paraplyorgan som representerer tjenesteytere
til mennesker med lærevansker. Han er for tiden styreleder av det Europeiske omsorgssertifikatet, som
fremmer et sertifikat på inngangsnivå for hele Europa for alle som arbeider i sosial omsorg. Han leder også
EASPDs interesseorganisasjon for menneskelige ressurser og utvikling av arbeidsstyrke, og forvalter JCCS,
et spesialisert konsulentbyrå. Han sier til sin kone at han har gått av med pensjon..

Fr. Violeta Andjelkovic
Fr. Andjelkovic har arbeidserfaring på over 15 år i sivilsamfunnet, hvorav ti år har gått med som programansvarlig
for de ulike prosjektene innen sosial tjenesteutvikling, HIV og psykisk helsevern, og mer enn sju år som lærer
og konsulent i de samme feltene. Fr. Andjelkovic utdanningsbakgrunn er i psykologi, og hun har en grad fra
Filosofifakultetet i Beograd. Hun er en erfaren underviser i ulike emner, for eksempel advokatvirksomhet,
strategisk planlegging, PCM, pengeinnsamling, herunder emner spesifikt knyttet til de områdene hvor hun
jobber (sosialtjeneste, psykisk helsevern og HIV) etc. Hennes undervisningsferdigheter har blitt utviklet og
sertifisert av CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development, London).

KONFERANSE 4 / “Hvor og hvordan bor personer med støttebehov? Fokus på de nordiske landene”
Fr. Anna Dahlberg
Anna Dahlberg er prosjektleder i Nordisk senter for velferd og sosiale spørsmål der hun koordinerer
senterets arbeid med tilgjengelighetsspørsmål. Hun har en mastergrad i folkehelse. Anna har jobbet som
forsker i flere år ved det svenske byrået for politisk funksjonshemmingskoordinering. Hennes fokus ved
byrået var overvåking av nasjonal funksjonshemmingspolitikk. Hun har også arbeidet i nesten ett år i sosialog helsedepartementetet med spesifikke spørsmål ang. mennesker med funksjonshemming.

Fr. Cécile De Groof
Cécile De Groof er 31 år gammel og bor i Gembloux. I 2006 ble hun uteksaminert fra Lucia de Brouckère
høyskole i Jodoigne som pedagog. Hun har jobbet i sektoren psykisk funksjonshemming siden oktober 2007,
og mer presist, i organisasjonen siden oktober 2010. Hun har ansvaret for ti ibebboere og har en av boligene
under sitt ansvar (forvaltning av felles tid).
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014

KONFERANSE 5 / “Hvor og hvordan bor personer med støttebehov? Fokus på bruk av teknologi”
Hr. Evert-Jan Hoogerwerf
Evert-Jan Hoogerwerf er leder av sektoren “Projects and Innovations” av AIAS Bologna Onlus, en
sammenslutning av personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier / omsorgspersoner. Han er
videre en del av Forbundet for fremme av hjelpemiddelteknologi i AIAS og medlem av Emilia Romagna
regionalsenter for hjelpemiddelteknologi. Han er også president i Sammenslutningen for fremming av
teknologiske hjelpemidler i Europa (AAATE).

Hr. Steve Barnard
Steve startet arbeidet med Hft i 1992 som regiondirektør. Han har bakgrunn i arbeide som utøver, leder og
direktør med ansvar å støtte personer med lære- og fysiske funksjonshemminger. Steve er nå strategisk
direktør for innovasjon, og har tatt ledelsen på Hft’s arbeid med personlig teknologi (PT) i ledelse av
PT-teamet, utforming av strategiske partnerskap og bevisstgjøring av måtene PT kan bidra til bedre
uavhengighet og sikkerhet i livene til mennesker med lærevansker. Han har vært medvirkende i utviklingen
av Hft’s Smart House og fokuserer for tiden på å se hvordan PT kan anvendes til å forbedre helse og velvære
for folk med lærevansker. Han har nylig begynt å se på hvordan PT kan brukes til andre utsatte grupper
som eldre eller personer med fysiske funksjonshemminger. For dette formål er han for tiden involvert i det
TSB-finansierte «dallas»-prosjektet som ser på hvordan dette kan gjøres i større skala og både i helse- og
sosialomsorgssektorene.

KONFERANSE 6 / “Utvikle min egen omsorg & støtte”
Hr. Stephen Simpson-Housley
Stephen er en 47 år gammel mann som hadde jobbet som data-innmater ved en meget velkjent organisasjon
i Nottingham i England da han ble uvel med psykiske lidelser. Stephen tilbragte deretter noe tid på sykehus
hvor han ble institusjonalisert, men bestemte seg for å flytte til Supported Housing for å bidra til sin tilfriskning.
Stephen fortsetter å slite med alkohol og lovlige rusmidler som han har brukt for å hjelpe seg gjennom
perioder han ikke har vært i stand til å takle. Med hjelp av støttepersonell og et dobbelt diagnoseteam, er
han sakte i ferd med å komme seg over dette. Stephen mottar et personlig støttebudsjett og ønsker å dele
sine erfaringer med dere.

Hr. John Bartle
John er leder for Nottingham Community Housing Association’s Housing with Care & Support Services.
Avdelingen er en del av en konsernstruktur. Han begynte i NCHA i januar 1993 for å opprette en ny bedrift.
Avdelingen yter spesialister til mennesker med lærevansker, psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger,
ettervern for ungdom, kvinner og barn som rømmer fra voldssituasjoner i hjemmet, enslige hjemløse og
familier. Foreningen er en veldedig organisasjon som arbeider i hele East Midlands-regionen. De tjenestene
som tilbys er unike i området da både kvaliteten og evnen til å møte behovene til de mest sosialt isolerte
gruppene i samfunnet er høy. Johns spesielle interesse er bruk av teknologi for å levere Telecare og sosial
inkludering for de som står mest utenfor i samfunnet vårt. John ble opprinnelig utdannet som ungdoms.
miljøarbeider og kvalifiserte seg deretter som psykiatrisk sosionom. Han har en MBA fra Nottingham
Business School, Storbritannia. Etter det har han hatt lederstillinger på kommunenivå, og i det britiske
nasjonale helsevesenet.
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014

KONFERANSE 7 / “Brukernes stemme og retten til å velge hvor en bor og hvem en bor sammen med”
Fr. Ines Bulic
Ines Bulic innehar en mastergrad i menneskerettigheter fra det sentraleuropeiske universitet i Budapest,
Ungarn. Hun har vært aktiv innen menneskerettigheter i 20 år, og har jobbet for en rekke organisasjoner,
spesielt Amnesty International Kroatia. Ines har vært koordinator for European Coalition for Community
Living (ECCL) ved ENIL siden 2005, med fokus på avinstitusjonalisering, bruk av strukturfond, gjennomføring
av artikkel 19 i FNs CRPD og utviklinger i Sentral-og Øst-Europa. Ines er medforfatter av en rekke publikasjoner,
slik som den siste ENIL-ECCL orienteringen om strukturfondinvesteringer for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Ines er kroatisk og bor i Storbritannia.

Fr. Vibeke Marøy Melstrøm
Vibeke Marøy Melstrøm er en av de fem opprinnelige medlemmene som grunnla Uloba-samarbeidet et Uavhengig liv samarbeide om personlig assistanse i 1991. Hun er nå organisasjonens administrerende
direktør. Uloba er en del av bevegelsen Uavhengig liv, og arbeider for like rettigheter for funksjonshemmede
med fokus på personlig assistanse. Hun har vært en sentral figur i bygging og utvikling av Uloba-organisasjon
og driver jevnlig kurser og fungerer som hovedtaler på konferanser over hele verden. Hun er styremedlem
av det Europeiske nettverket for Independent Living. Hun har tidligere sittet i styret og vært medleder av
Menneskerettsalliansen og er komitémedlem av helse-og attføringsutvalget.

Fr. Tove Linnea Brandvik
Tove Linnea Brandvik har vært aktivist for Independent Living i mer enn 20 år. Hun har vært tillitsvalgt for det
norske Arbeiderpartiet både nasjonalt og lokalt i Lindås kommune, like nord for Bergen. I de siste 20 årene
har Brandvik også hatt sentrale stillinger i organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I dag arbeider hun også på internasjonalt nivå via FRA og ENIL.

Hr. Eirikur Smith
Eiríkur Smith er doktorgradskandidat i funksjonshemmingsstudier i Fakultet for samfunnsvitenskap
og humaniora ved universitetet på Island. Han har mange års erfaring med arbeide i tjenester for
funksjonshemmede og har vært en aktivist og talsmann for funksjonshemmede. Hans akademiske bakgrunn
er i filosofi og utviklingshemmingsstudier. Han har jobbet på ulike forskningsprosjekter inkludert studier på
barndommen, funksjonshemming og identitet, kritisk analyse av servicepolitikk, og historisk utforskning på
funksjonshemming i islandsk historie. Doktorgradsarbeidet hans fokuserer på hverdagens liv i gruppehjem
og har tittelen Constructions of disability and domesticity in group homes: Negotiating power, identity and
social interactions.
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DAY TO  

10. OKTOBER 2014

KONFERANSE 8 / “Lederskap og styring: kompetanse og profesjonalitet i boligtjenester”
Fr. Vic Rayner
Vic Rayner er administrerende direktør i Sitra - et ledende nasjonalt medlemskapsorgan som kjemper
for kvalitet i boligtjenester, helse, omsorg og støtte. Vic har mange års erfaring i den større frivillighetsog lokalsamfunnssektoren samt boligtjenestessektoren, og har tilgang til et bredt spekter av nettverk
og informasjon som gjør det mulig for Sitra å tilby tjenester av kvalitet til medlemmer basert på gode
praksismodeller. Vic spiller en nøkkelrolle i det arbeidet som Sitra har ledet i sektoren ved å samle nasjonale
data om forebyggende tjenester og forskning om fritt husrom. Hun representerer også Sitra i PUSH Europanettverket, den europeiske læringsgruppen til Housing First, og er ansvarlig for Sitras status som hovedpartner
i et bredt europeisk program for utvikling av kjernekompetanser blant de viktigste ansatte i arbeidet med
boligtjenester. Vic er en direktør for London Housing Foundation. Hun er spesialisert innen lederutvikling og
har gitt en lang rekke med lederprogrammer innenfor både frivillighets- og lokalsamfunnssektoren. Vic har
en MBA, MA og BA i Politikk, filosofi og økonomi..

PLENUMSMØTE 4 / “Overgang til fellesskaps-baserte og person-sentrerte boligtjenester og støtte”
(14.30 > 16.30)
Hr. Stefan Pimmingstorfer
Stefan Pimmingstorfer er administrasjonsassistent ved Caritas for personer med funksjonshemming i
Østerrike. Han er også midlertidig leder av Avdeling for bolig- og Liv, St. Isidor (Leonding) og er avdelingsleder
for Bolig og Liv hos Caritas for funksjonshemmede i Oberösterreich. I tillegg er Pimmingstorfer styreleder av
“Independent Living/Deinstitutionalization” (EASPD).

Fr. Lieve Dekempeneer
Lieve Dekempeneer er daglig leder i vzw De Lork, en tjenesteyter i Brussel for voksne med utviklingshemming
og psykiske lidelser. Hun er styremedlem i det flamske paraplyorganet ‘Vlaams Welzijnsverbond’. I Brussel er
hun styreleder for Velferdsrådet. Hun er også styremedlem i EASPD.

Fr. Sabrina Ferraina
Sabrina Ferraina har en mastergrad i klinisk psykologi fra Universitetet i Torino (Italia) og Universitetet i
Groningen (Nederland). I de siste årene har hun vært aktivt involvert som neuropsykolog i rehabilitering
og programmer for tilbakeføring til arbeidslivet for personer med ervervede hjerneskader. Siden 2009
har hun arbeidet som ansvarlig for forskning og utvikling og politikkansvarlig i EASPD hvor hun arbeider
med EU-lovgivning når det gjelder politikk for funksjonshemmede og spesielt med sysselsetting, selvstyrte
støtteprogrammer og spørsmål som gjelder uavhengig livsførsel innenfor rammen av UNCRPD.
Hun har omfattende kjennskap til EU-spørsmål og prosjektstyring, behovsvurdering og utvikling av
opplæringsprogrammer for personer med psykiske og intellektuelle funksjonshemninger.
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Fr. Huguette Désiron
Huguette Désiron ble i 1977 ergoterapeut og hun startet sin egen praksis i 1988. Hun har siden da hjulpet over
1350 klienter med å komme seg tilbake i arbeid etter sykefravær grunnet yrkesrelaterte- og/eller trafikkulykker.
I 2002 mottok Huguette anerkjennelse som europeisk registrert ergonom. Huguette tok sin mastergrad
i arbeid og helse fra Maastricht Universitet i 2004, noe som førte til utvikling av et forskningsprosjekt ved
Høgskolen i Hasselt (PXL) hvor hun jobber på deltid (som lektor i ergoterapi). I 2013 ble Huguette konsulent
innen forebygging (nivå II) slik at hun kunne jobbe innen offisielle bedriftshelsetjenester. For tiden arbeider
hun med forskning til en doktorgrad ved Biomedisinsk foskningsgruppe av Avdeling for folkehelse og
primærhelsetjeneste divisjonfor miljø og helse med emnet: The return to work of Breast Cancer patients
and the added value of occupational therapy in the RTW process.

Fr. Ingrid Heindorf
Ingrid er menneskerettighetsoffiser ved World Future Council og koordinator med WFC Genève liaisonkontor.
Hun koordinerer Zero-prosjektets politikkforskning og konferanseorganisasjon (www.zeroproject.org).
Hennes interessefelt er menneskerettighetspraksis. Tidligere jobbet hun i UNESCO som styreleder for
Religiøs pluralisme og fred i Bologna, Italia, og samarbeidet med † professor Pier Cesare Bori, leder for
Menneskerettigheter og moralsk filosofi ved universitetet i Bologna. Før hun fullførte sin mastergrad (med
laud) i internasjonale relasjoner ved Bologna Universitet, koordinerte hun et europeisk Agenda21-nettverk av
ungdomsorganisasjoner, organiserte utveksling gjennom den Europeiske volontørtjenesten og samarbeidet
med internasjonale NGOer i Storbritannia og Italia.

Hr. Tommy Papp
Hr. Tommy Papp har over 30 års erfaring i spesialbehovsundervisning. Han har arbeidet for Estia - Senter for
støtte og sosial omsorg i Aten, Hellas, i 20 år. Et av de sentrale problemene i ESTIA er Støttete boligtjenester
og person-sentrert støtte for utviklingshemmede.

INTERMEZZO (15H40 > 16H30)
Hr. Steinar Wangen
Jeg er et mai barn som er født i 1971 og oppvokst i Moss i Østfold fylke. Jeg er diagnostisert som debil
med organisk hjerneskade. Jeg er en av veldig få utviklingshemmede som bor sammen med samboer i
en leilighet i et boligsameie med boliglån på helt ordinære vilkår. Jeg jobber til daglig for Ridderne. Dette
er en privat virksomhet med tre ansatte som jobber med å etablere et nettverk av brukerforelesere med
nedsatt funksjonsevne. Jeg har ved to anledninger deltatt i European Song Festival for utviklingshemmede
arrangert av EASPD. Første gang VAR i Cork i Irland 2012.
Siste gang i Stockholm i Sverige i mai i 2014.
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PLENUMSMØTE 5 / Politikkanbefalinger og konklusjoner (15.55 > 16.30)
Fr. Maria-Luisa Cabral
Maria Luisa Cabral ble født i 1972. Hun er portugisisk og mor til 4 barn. Hun har en grad i statsvitenskap
fra Université Libre de Bruxelles og en post-grad i europeiske studier, fra Instituto Superior de Economia
e Gestao av Universidade Técnica i Lisboa. Hun sluttet seg til EU-kommisjonen i 2004, og forlot en karriere
i portugisisk offentlig forvaltning. Hun har hatt mange stillinger i EU-kommisjonen og har fra 2010 til 2014
vært assistent i Generaldirektoratet for l justissaker. Hun er leder av enheten for de funksjonshemmedes
rettigheter siden mai 2014.

Hr. Dimitris Nikolsky
Hr. Dimitris Nikolsky er utdannet ved Avdeling for sosiologi ved Panteion Universitet i Athen og innehar en
høyere universitetsgrad i Internasjonale forhold og en mastergrad i Anvendt samfunns- og markedsforskning
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