L’aplicació del model Housing First a Catalunya
Jornada sobre la implementació del model Housing First a Catalunya
Què és el model Housing First i què s’ha de tenir en compte per implementar-ho. Aquest és el punt de
partida de la jornada L’aplicació del model Housing First a Catalunya, que convida entitats socials i
administracions a aprofundir en el tema amb el suport d’experts internacionals.
Què pretén la jornada? L’objectiu és entendre en què consisteix el model Housing First des de les seves bases
teòriques per després reflexionar sobre els punts que cal tenir en compte per implementar-lo. Per fer-ho, comptarem amb el suport de dos experts internacionals en sensellarisme: Sam Tsemberis, impulsor del Housing First,
i Tim Aubry, investigador canadenc.
Quan tindrà lloc? Dimarts 18 d’octubre, de 9:30h a 18h.
A qui s’adreça? La jornada està oberta a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions socials així com a
responsables i directius d’entitats que, arreu del territori català, treballen amb el model Housing First o volen
començar a implementar-lo, per donar resposta a la situació de les persones que dormen al carrer.
On tindrà lloc? Al Born Centre Cultural (Plaça Comercial 12, Barcelona).
Com inscriure’s? La inscripció a la jornada i el dinar són gratuïts però és necessària la inscripció prèvia mitjançant
el següent formulari: bit.ly/jornadahousingfirst. També es pot trucar al telèfon 93 441 29 90.
Més informació: www.arrelsfundacio.org/jornadahousingfirst
Organitza:

Amb la col·laboració de:

L’aplicació del model Housing First a Catalunya
Quan: Dimarts 18 d’octubre
On: Born Centre Cultural (Plaça Comercial 12, Barcelona)

Programa de la jornada
09:30h		

Registre i recollida de documentació.

10:00h		
		

Benvinguda i presentacions.
Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.

10:30h		
		

Entrevista a Sam Tsemberis, creador del programa Housing First a l’entitat Pathways to Hou
sing als Estats Units, a càrrec de Mathew Tree.

11:45h

Pausa cafè.

12:15h		
		

Entrevista a Tim Aubry, investigador de la Universitat d’Ottawa, sobre la fidelitat al model
Housing First, a càrrec de Toni Vall.

13:30h

Dinar.

14:30h
		
16:30h		

Treball en grups temàtics: Reflexió sobre els punts a tenir en compte per impulsar el Housing
First, en el context català. Quins dubtes i reptes se’ns plantegen?
Recull i propostes: diàleg entre ponents i grups.

17:30h

Cloenda de la jornada amb entrega de conclusions i propostes.

Sam Tsemberis és psicòleg clínic, l’impulsor del model Housing First des de l’any 1992 a l’entitat nord-americana Pathways Housing First Institute i membre del Departament de Psiquiatria de la Universitat de Columbia. Ha particitat i participa en nombrosos estudis sobre persones sense llar, salut mental i addiccions.
Tim Aubry és catedràtic de la facultat de psicologia de la Universitat d’Ottawa i investigador sobre fidelitat al
model Housing First, així com titular a la facultat de ciències socials en la càtedra d’investigació sobre salut
mental comunitària i sensellarisme. Ha col·laborat en projectes d’investigació amb organitzacions i el govern
canadenc, contribuint al desenvolupament de programes i polítiques socials.

