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HOOD-værktøjskassen
HOOD-værktøjskassen blev udviklet inden for rammerne af projektet HOOD – Homeless´s Open Dialogue,
og det blev medfinansieret af Europa-Komissionens Erasmus+ Program. Projektet involverede fem lande –
Portugal, Italien, Danmark, Grækenland og Spanien – og er udviklet i fællesskab af seks organisationer –
Ufficio Pio (IT), Sant Joan de Déu (ES), projekt Udenfor (DK) og Klimaka (GR) som operative partnere; CESIS
(PT) og UNITO (IT) som videnskabelige partnere og FEANTSA, Fio.PSD og HOGARSÍ som associerede
partnere.
Værktøjskassen er opdelt i to hovedsektioner. Det første afsnit består af en kort gennemgang af nogle få
relevante koncepter og orienteringer, der er værd at huske på, mens du bruger Hood-skemaet, der er
inkluderet i det andet afsnit. Skemaet har til hensigt at hjælpe fagpersoner med at yde støtte til mennesker,
der for nyligt er blevet hjemløse, med det formål at bidrage til at flytte paradigmet for støtte fra en
akutcentreret til en forebyggelsescentreret tilgang.
Hovedformålet med værktøjet er at hjælpe fagpersonen med at indsamle og diskutere relevant information
om målgruppen samt deres kompetencer, styrker og svagheder på en fælles måde for at opnå en støtte,
der svarer bedre til deres behov. Når du udfylder værktøjet, skal tilgangen være personcentreret. Personen
skal høres og respekteres i et ikke-dømmende miljø.
For mere information om projektet og et bedre kendskab til HOOD-metoder, besøg venligst hjemmesiden
https://hoodproject.org/, hvor du for eksempel kan finde nogle relevante dokumenter (bites) og
videocasts. Disse tilbyder en introduktion til to tilgange, der skal tilpasses hjemløseområdet inden for
HOOD’s tidsramme: i) den Dialogiske Tilgang og ii) Enabling Co-planning tilgangen. De diskuterer emner lige
fra epistemologi på baggrund af tilgangene, kerneprincipperne i de to nævnte metoder og de
nøgleelementer, der kendetegner dem. Samlet set letter de den progressive forståelse af de to overvejede
tilgange og giver også tips til yderligere læsninger.
Væsentlige hjørnesten i HOOD-projektet er fremme af vigtigheden af tidlig indsats og udvikling af en ny
metodologi baseret på den Dialogiske Praksis og Enabling Co-planning i arbejdet med mennesker, der for
nylig er blevet hjemløse.
Tidlig indsats er afgørende for at tackle hjemløshed. Tid er en kernefaktor, der former personens evner og
identitetselementer. Mennesker, der tilbringer længere tid på gaden og i lavtærskeltilbud, har en tendens
til gradvist at miste ressourcer og evner og bevæge sig ind i en mere og mere sårbar tilstand. Efter at have
tilbragt en vis mængde tid på gaden har folk en tendens til at standardisere deres adfærd. For at udvikle
coping strategier i forhold til den situation, de står over for, har den hjemløse en tendens til at miste evner,
at reducere sine sociale netværk og at indsnævre fremtidsperspektiver og blive ”fanget” i den nuværende
dimension.
Tidlig indsats kan også være en strategi, der er vedtaget for at lette det progressive skifte af paradigme fra
en nødcentreret til en forebyggelsescentreret tilgang.
Derudover bør den hjemløse befolknings heterogenitet anerkendes såvel som kompleksiteten af
sammenhængen mellem strukturelle og individuelle faktorer. Interventioner bør tage hensyn til personens
ressourcer, interesser, personlige værdier osv., Involvere brugere, arbejde med dem individuelt med fokus
på positive relationer, skabe fællesskabsfølelse blandt deltagerne, selvbestemmelse og anerkendelse af
deltagernes perspektiver; disse er alle vigtige aspekter.

I betragtning af, at tidlig indsats også har til formål at fremme empowerment, er det nødvendigt, at
fagpersonen indtager en dialogisk position: de skal ikke længere antage, at de ved bedre, både hvad angår
målet, og hvordan man kommer dertil; de skal adoptere en position, der ikke er orienterende i forhold til
retning men i stedet støttende. Kun på denne måde vil personen kunne forestille sig sin ønskede fremtid,
som vil udvikle sig langsomt hos dem, når et autentisk rum (af mål, ting at gøre) fremstår tomt uden denne
forestillede fremtid.
Inden for rammerne af Dialogisk Praksis og Enabling Co-planning ændres magtforholdet og omfordeles. Den
dynamik, hvor socialarbejderen definerer den bedste vej for personen og forventer hans/hendes loyalitet
over for dette forslag, fjernes. Personen har magten til at styre indsatsen, og socialarbejderen bliver
redskabet til at opretholde den. I hver dialogisk aktivitet defineres diskursens objekt (problemet, behovet,
interventionen…) ikke af én stemme, men snarere af en mangfoldighed af stemmer. De er i et ligeværdigt
forhold til hinanden: ingen af dem har ret til at give den unikke, ultimative fortælling om begivenheden eller
situationen. Hver person har brug for andre til i fællesskab at forme betydninger. Åbningen af rum uden
foruddefinerede svar, at ting, der ikke var planlagt på forhånd, finder sted og at personen gentænker eller
ændrer hans/hendes vej er alle velkomne elementer. De er alle en del af den proces af meningsfornyelse,
som fagpersonerne skal fremme, ikke hindre.
Læs factsheet på vores website for en dybere forståelse af tilgangen til tidlig intervention og se videocasts
optaget med Doktor Pedro Perista, fra CESIS.

Et par relevante begreber og orienteringer, der er værd at huske på
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ENABLING COPLANNING

ÅBEN DIALOG

INTERVISION

Metoden forsøger at reducere tiden brugt i modtagelsesfaciliteter eller på gaden eller
under uhensigtmæssige boligforhold for på kort sigt at støtte personen til at komme
ind på arbejdsmarkedet og finde bolig efter de vejledende principper fra en Housing
Led-tilgang.

At have kapaciteter indebærer, at en person har friheden til at opnå nogle
funktioner/evner, som han/hun har grund til at værdsætte som enhver anden person
med agens, og ikke fordi han/hun er tvunget til at opnå dem. Ifølge
kapacitetstilgangen bør socialpolitikker primært have en styrkende rolle. De bør
forsøge at beskytte og styrke menneskers kompetencesæt, så disse mennesker kan
træffe deres egne valg og leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. De såkaldte
funktioner refererer til de ting, som er mulige for en person at opnå, og som personen
kan værdsætte at være, have eller gøre.

Med tætte forbindelser til kapacitetstilgangen er det en tilgang til socialt arbejde, der
giver ’veje’ baseret på styrker og ressourcer hos mennesker, samfund og deres miljøer,
snarere end deres problemer og patologier.

Formålet med Enabling Co-planning er ikke udelukkende at organisere støtte til den
person, der har brug den, men hovedsageligt om at opbygge den nødvendige støtte
gennem muliggørende processer, for at give den støttede person mulighed for at
overtage ledelsen/kontrollen af hans/hendes eget liv. Det styrende princip er begrebet
selvbestemmelse i forhold til mulighed og frihed til at træffe valg for eget
velbefindende. Denne tilgang er endnu bedre defineret i begrebet ”kapacitet”, der
handler om de konkrete muligheder for selv at bestemme retningen for sit liv og
eksistens.
Åben dialog-tilgangen afspejler en måde at arbejde på, der tilskynder til dialog mellem
fagpersonerne, den enkelte og det bredere sociale netværk. Tilgangen omfatter tre
hovedprincipper: ”tolerancer overfor usikkerheder”, ”dialogisme” og ”polyfoni i sociale
netværk”, som er blevet videreudviklet for at muliggøre Enabling Co-planning
metodologi.

Intervision er en læringsmetode gennem deling af oplevelser og tvivl i en gruppe af
ligestillede, der fokuserer på at forbedre personalets personlige kompetencer med
henblik på at forbedre behandlings-/omsorgsarbejdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på følelser, og på hvordan mennesker har det.
Afvisende adfærd og fordømmende udtalelser resulterer oftest ikke i positive ændringer.
Det kan være værdifuldt at forbinde inputs til den andens oplevelse.
At være nedladende eller foreskrive, hvad man skal gøre, eller hvordan man opfører sig, kan vise sig at være kontraproduktivt. I
stedet bør tilbud om relevant information og drøftelse af alternativer sammen med personen hilses velkommen.
At vise interesse samt forståelse og omsorg.
At sætte personen i centrum, lytte godt efter og sikre sig, at du har forstået det rigtigt. At forsøge ikke at tolke hans/hendes tanker
for meget.
Folk sætter pris på at blive behandlet respektfuldt.
At udvikle gensidig respekt er tæt forbundet med at udvikle tillidsfulde forhold.

Relevante
adfærdsmæssige
retningslinjer

Accept af personens egne styrker og svagheder.
At acceptere og respektere personen, som hun eller han er, uden at dømme, kan hjælpe fagpersonerne med at navigere i barrierer
for rummelighed, retfærdighed og effektivitet for tidlig intervention.
At tilpasse det sprog og den terminologi, man bruger, til personens eget sprog og karakteristika.
Det vil fremme en bedre forståelse, et tillidsfuldt forhold og et mere effektivt samarbejde.
Fremme involvering af personen i processen.
At inddrage personen i planlægningen af møderne (sted, tid osv.), i beslutningen om hans/hendes situation og give ham/hende
mulighed for at vælge mellem behandlinger og ydelser er med til at fremme hans/hendes engagement og involvering i processen.

Følgende skema er beregnet til at være et støtteværktøj for fagpersoner. Kolonnen til venstre
identificerer en lang række indikatorer, der skal afspejle den aktuelle situation for den person, der oplever
hjemløshed. I den midterste kolonne skal fagpersonen i en dialogisk tilgang nedskrive personen i
hjemløsheds vanskeligheder, problemer, mål, ambitioner osv. på en ikke-dømmende måde. Kolonnen til
højre kan bruges af fagpersonen til at inkludere resultaterne af den delte interaktive process med
diskussionen med personen om de prioriteter, der skal vælges; identifikation af mulige institutionelle
kontakter; hvordan man bedre kan reagere på personens behov, ambitioner osv.; definere mål der skal
nås på kort og langt sigt.

HOOD skema
Nuværende situation

☐ Mand

Køn
☐ Kvinde

☐ Andet

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation

☐ < 18

☐ 18-29

Alder

☐ 30-49

☐ 50-64

☐ 65-80

Person

Fagperson

☐ 80+

HOOD skema
Nuværende situation

☐ Enlig person

☐ Med en
partner

Familiesituation
☐ Med børn

☐ Med partner
og børn

☐ Anden
situation

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation
☐ Person der sover på
gaden
☐ Person på
natherberg/natcafé

☐ Person i botilbud for
hjemløse
☐ Person på botilbud
for kvinder
(krisecenter,
kvinderherberg)
☐ Person i botilbud for
migranter (fx
asylcenter, eller
midlertidig
indkvartering for
udenlandske
arbejdere)
Nuværende
hjemløsesituation
(ETHOS typologi)

☐ Person står til
løsladelse/udskrivelse
fra institutioner
☐ Person der modtager
langvarig støtte (pga.
hjemløshed)
☐ Person lever I en
usikker boligsituation
☐ Person der lever med
en trussel om
udsættelse
☐ Person der lever med
en trussel om vold
☐ Person der bor i
midlertidige
strukturer/ikkekonventionel
indkvartering
☐ Person der bor i
uegnet bolig
☐ Person der bor i
overfyldt bolig

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende
situation

☐ < 3 måneder

☐ 3-6 måneder

Hvor længe har
han/hun været i
en
hjemløsesituation?

☐ 7-12
måneder

☐ 1-4 år

☐ 5-9 år

Person

Fagperson

☐ 10+ år

HOOD skema
Nuværende situation

Arbejdsløshed/beskæftigelse
[formel og uformel]

Problemer
og/eller
styrker/evner

Indkomst
[formel og uformel]

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation

Relationer
[familie,
naboskab,
venner]

Problemer
og/eller
styrker/evner

Signifikante
personer
[hvem er de; hvor
møder personen
dem; hvorfor er
de vigtige]

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation

Problemer
og/eller
styrker/evner

Sundhed
[psykisk og
fysisk /
afhængighed]

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation

Færdigheder
[Autonomi,
fremmøde,
punktlighed,
ansvar,
kommunikation]

Problemer
og/eller
styrker/evner

Kvalifikationer /
Uddannelse

Boligsituation

Person

Fagperson

HOOD skema
Nuværende situation

Fremme en aktiv
deltagelse i forhold,
der vedrører
ham/hende

Organisatorisk
praksis
(problemer
og/eller styrker)

Fremme en aktiv
deltagelse ved at give
ham/hende mulighed
for at vælge mellem
behandlinger og
ydelser

Person

Fagperson

HOOD skema
Indikatorer

Person

Fremme en aktiv
deltagelse ved at
integrere ham/hende i
beslutninger om
hans/hendes situation

Organisatorisk
praksis
(problemer
og/eller styrker)

Inddragelse af
betydningsfulde
personer identificeret af
ham/hende i
interventionsprocessen

Fagperson

HOOD skema
Indikatorer

Organisatorisk
praksis
(problemer
og/eller styrker)

Person

Inddragelse af
personen i
planlægningen af
mødet (sted,
tidspunkt osv.)

Fagperson

Andet
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