ELOSH in jaren

2013
In kaart brengen van
de behoeften van
partnerlanden voor
trainingen op het
gebied van huisvesting
voor kwetsbare
groepen

2014
Aanpassen van
trainingsschema’s
op basis van lokale
coproductie in
7 EU-landen

Doel van ELOSH
Het European Core Learning Outcomes for
Integration of Support and Housing (ELOSH)
stelt innovatieve leerresultaten en trainingsmaterialen over geïntegreerde ondersteuning
en huisvesting beschikbaar, ontwikkeld door
Sitra, een liefdadigheidsorganisatie op het
gebied van huisvesting met zorg en ondersteuning. Deze materialen bevorderen voornamelijk de coproductie van diensten. Partners
kunnen de resultaten en middelen aanpassen
en inpassen om een flexibel Europees pakket
te maken, dat wordt getest in zeven landen
door huisvesting- en ondersteuningsmedewerkers. Uiteindelijk worden de resultaten
en de trainingspakketten ontwikkeld, verspreid
en online beschikbaar gemaakt.

2015
Met Europese
trainingspakketten
huisvestingsmedewerkers
en sociale dienstverleners
helpen om beter te voldoen
aan woonbehoeften

elosh

European Core Learning
Outcomes for the Integration
of Support and Housing
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Waarom is ELOSH belangrijk?
In 2010 dacht driekwart van de mensen in de EU
dat het aantal dakloze mensen in hun land was
toegenomen. De feiten:
Minstens 1.2 miljoen mensen met een handicap
wonen in een instelling in de EU, voornamelijk
door een gebrek aan gemeenschapsgebaseerde
diensten, waaronder huisvesting.

ELOSH Projectpartners
BELGIË

VERENIGD KONINKRIJK

EASPD – Europese Vereniging
van Dienstverleners voor Personen
met een Handicap

SITRA – Expertise, training en
advies in huisvesting met zorg en
ondersteuning

CECODHAS Housing Europe

The Centre for Housing Policy,

– Federatie voor openbare,
gemeenschappelijke en sociale
huisvesting

Faculteit Sociaal Beleid en Sociaal
Werk, Universiteit van York

Het aantal dakloze mensen in Griekenland steeg
tussen 2009 en 2011 met 25%.
In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal huishoudens in een tijdelijke accommodatie sinds 31
maart 2011 binnen een jaar met 5%.
Sinds enkele jaren is het aantal plaatsen in gespecialiseerde instellingen in Slovenië met ongeveer
1000 per jaar toegenomen.

FEANTSA – De Europese
Federatie van Nationale Organisatie
die werken met Daklozen

IERLAND

HDI – Helsinki
Diaconesseninstituut

ICSH – Ierse Raad voor
Sociale Huisvesting

NEDERLAND

IE

NL
UK

IMPULS – Wetenschappelijk
onderzoekscentrum voor
maatschappelijke zorg,
Radboudumc

BE

Waar gaat ELOSH over?

SLOVENIE
SENT – Sloveense
Associatie voor
Geestelijke Gezondheid

FRANKRIJK

FR

Arabesque (Groupe SOS)

GRIEKENLAND

ELOSH richt zich op het overbrengen van innovatieve leerresultaten en specifiek trainingsmateriaal over huisvesting en geïntegreerde ondersteuning aan 7 EU-lidstaten.
ELOSH gebruikt coproductieprincipes om medewerkers in de huisvesting- en ondersteuningssector te trainen door het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling en levering van diensten.

FINLAND

MHE-SME – Mentale
Gezondheid Europa

ENIL – Europees Netwerk
voor Zelfstandig Wonen

In 2013 woonden 2302 personen in Ierland in een
instelling, noodopvang of hadden tijdelijk onderdak.

ELOSH zal bijdragen aan het bestrijden van sociale uitsluiting van mensen met ondersteuningsbehoeften door het verbeteren van de samenwerking tussen sociale ondersteuningsdiensten en de
woningsector.

FI

IT

ITALIE
CPT – Sociaal samenwerkingsproject Tenda Onlus

ESTIA – Ondersteuningscentrum voor
mensen geestelijke
ondersteuningsbehoeften

