
Invester i mennesket
Housing First til unge hjemløse – det betaler sig, 
både menneskeligt og økonomisk



HOUSING FIRST TIL UNGE 
At have sit eget hjem betyder tryghed, varme og  
stabilitet. Boligen udgør et basalt fundament og er  
forudsætningen for at kunne arbejde med og fast
holde motivationen til at arbejde med andre  
problemstillinger.

DET BETALER SIG, OGSÅ ØKONOMISK
Trancit har fået udarbejdet en analyse af investeringen 
hos Komponent, der viser, at det også er økonomisk 
bæredygtigt for danske kommuner at arbejde med 
Housing First. Vi tilbyder landets kommuner indsigt  
i analysegrundlaget, og vi præsenterer gerne en  
analyse, der er tilpasset de lokale forhold i din  
kommune, evt. sammen med Komponent.

TRANCIT TILBYDER:
• Permanent bolig indenfor 3 måneder

• Individuel ICM-støtte, så længe borgeren  
oplever et behov

• Uddannelse og/eller beskæftigelse

• Fastholdelsesstøtte i bolig og  
uddannelse/beskæftigelse

• Hurtig og fleksibel opstart

• Udarbejdelse af en samlet plan

• Tværfaglig koordinering og samarbejde
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HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 18 til 29 
år. Unge som lever i hjemløshed, ikke har egen  
permanente bolig, bor på forsorgshjem eller som  
har en ustabil og kritisk boligsituation. 

HVAD ER HOUSING FIRST?
Housing First er en helhedsorienteret tilgang, hvor 
mennesker i hjemløshed tilbydes en permanent bolig i 
almindeligt byggeri og samtidig modtager specialiseret 
bostøtte. 

I Trancit tilbyder vi en Housing First indsats med 
bostøtte efter den specialiserede ICMmetode.

Målet med Housing First indsatsen er, at borgeren efter 
indsatsen er i stand til at leve det liv, som borgeren 
drømmer om. Et liv med egen bolig, med et bærende  
netværk og en tilknytning til uddannelse og/eller 
arbejdsmarkedet.

ICM-STØTTE
ICMmetoden er recoveryorienteret, fleksibel og indi
viduelt tilpasset borgerens ønsker og behov. Vi arbej der 
i lokalmiljøet og støtter borgeren i at bruge sine  
ressourcer til at skabe forandringer eller forbedringer  
i sit liv. Indsatsen er praktisk, social og koordinerende.

Vores erfaring er at langt de fleste borgere, som 
tilbydes en Housing First indsats med bolig og intensiv 
støtte, på sigt bliver i boligen.

Vi kan arbejde i og med alle 8 dimensioner i borgerens 
liv og vi skræddersyr altid indsatsen, så den tager 
udgangspunkt i de dimensioner, som borgeren finder 
vigtigst og har motivation til at starte med. 

OM OS
I Trancit tror vi på, at alle mennesker ønsker sig et 
hjem, at være en del af fællesskabet og bidrage til 
samfundet med de ressourcer, som man er givet.  
Vi ønsker at fokusere på de kloge og langsigtede løs
ninger til mennesker i hjemløshed og det skal kunne 
betale sig at investere i mennesket, både tidsmæssigt 
og økonomisk.

Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret og empower
ment fokuseret tilgang, hvilket betyder, at vi styrker og 
udvikler borgerens ressourcer samt forudsætninger 
for at opnå ønsket forandring.

Fælles for vores medarbejdere er, at de alle har en 
fagprofessionel baggrund og erfaring med varetagelse 
af komplekse støtteopgaver. Derudover har vi i Trancit 
ansat en boligkoordinator med et indgående kendskab 
til boligmarkedet og som i samarbejde med borgeren 
finder den rette permanente bolig.

VIL DU VIDE MERE, SÅ KONTAKT:

Iben G. Nielsen 
Chefkonsulent 
Mail: iben.n@trancit.dk 
Telefon: 25 94 83 81


