Om de
hjemløse
Tom Rønning

Onsdag 3. februar 2021 kl. 15.00
på Ringe Bibliotek
Tom Rønning med titel af boligstrategisk konsulent
har i årevis stået i spidsen for arbejdet med at få
antalletaf unge hjemløse ned i Odense.
Han er medvirkende til at Odense klarer sig godt.
Odense ligger lavest sammenlignet med andre store
byer...
Odense arbejder ud fra metoden housing first, der
som navnet antyder tager udgangspunkt i boligen.
I stedet for at træne hjemløse og socialt udsatte til at
kunne bo selv, får de en lejlighed med det samme...
Det kræver imidlertid, at der er ledige boliger, som er
så billige, at de hjemløse har råd til at betale huslejen
Et andet væsentlig element i housing first er, at der
følger relevant, individuel støtte med den nye bolig,
og at de tidligere hjemløse kan overskue den nye
virkelighed.
I Odense sker det i et omfang, så næsten ni ud af ti
bliver boende...

Foredrag i en Corona tid...
Her bruger vi
mundbind

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

Vi afholder foredrag efter
reglerne, vi sidder i den store
og lille sal på biblioteket. Der
er masser af sprit. Stolene er
sprittes af og vi holder afstand.
Vi har mundbind på, når vi
kommer, og når vi igen rejser os
fra stolene..

Foredraget er gratis for medlemmer og for ikke
medlemmer er entréen 60 kroner...
Myndighedernes retningslinier skifter, alt efter det
aktuelle smittetal. I salen på Biblioteket er der plads
til ca. 70. Vi holder afstand og der er sprit..
Det kræver en tilmelding på mail:

jytte@midtfynssenior.dk eller
SMS/ Tlf: 81350522

Der serveres desværre ikke kaffe og kage i pausen..
Men du kan evt. selv medbringe kaffe eller drikkelse.
-Først til mølle... Vi glæder os til at se Jer igen...

Mundbind, sprit
og afstand...
-Vi passer på hinanden....

Midtfyns Senior 60+
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
jytte@midtfynssenior.dk
-Følg os på facebook

