FEANTSA Conferência 2019
Agenda Programática
Quinta-feira 30 Maio 2019

9.00-13.00 – FEANTSA Assembleia Geral (Encontro: Sala Pinhão, Holiday Inn, R. Diogo Macedo 220,
4400-107 Vila Nova de Gaia, Portugal)
Todos os membros FEANTSA estão convidados a participar na Assembleia Geral FEANTSA para
revisão das atividades do ano transato e para discussão das ações chave para os anos vindouros.
14.00-17.00 – Programa Pré-conferência
O Programa Pré-Conferência é composto de Visitas aos Locais e Espaços de Trabalho, nos quais os
participantes da conferência podem participar no dia anterior à conferência.
Locais de Visita (Encontro: No local, por favor veja as informações abaixo)
As visitas locais aos serviços no Porto oferecem aos delegados da conferência a oportunidade de
visitar serviços para pessoas que estão desalojadas.
Por favor, note que todas as visitas aos locais serão realizadas em inglês.
Tenha também em conta que os organizadores da conferência não disponibilizam o transporte
para as visitas aos locais e os pontos de encontro para cada visita aos locais serão descritos nas
informações da visita.
Mais informações serão compartilhadas com os pacotes de informações.

No

Name

Description

Meeting Point

1

Outreach team Rotas com
Vida

Visit with an outreach team a social housing neighbourhood
in Porto which has one of the biggest problems of drug use
and trafficking in Porto.

Rua de serralves 8/10

2

Outreach team SAOM

Visit with an outreach to a historic neighbourhood in Porto
which sees major drug use and trafficking.

Rua
mouzinho
da
silveira/largo s. Domingos

3

Social project restaurante
Torreão

Visit to a entrepreneurship social restaurant, which provides Rua das virtudes n. 11
employment to people with experiences of homelessness.

4

Albergues Noturnos

Visit to a homeless shelter in Porto.

Rua Mártires da Liberdade,
237

1

6

Outreach MDM

Visit to an outreach team who works with sex workers

Rua dos Mercadores, 140

7

Casa da vIla Nova

Visit to a day drop in services for drug users, which also
functions as a homeless shelter.

Hospital magalhães lemos Rua Professor Álvaro
Rodrigues | 4149-003 Porto

8

ET Cedofeita

Visit to a treatment team unit for drug users

R. Álvares Cabral, 328, Porto,
Porto

10

Casa da Rua

Visit to a reintegration shelter

Rua Duque de Loulé, 67

Informações sobre os espaços de trabalho:
O que são:
Os espaços de trabalho são apresentados por organizações que
desejam ter acesso à especialização da rede FEANTSA.
Espaços de Trabalho v Workshops:

Os Workshops permitem discussões amplas sobre políticas e
práticas em torno de questões temáticas dentro da
problemática dos sem abrigo; permitem que os delegados
aprendam sobre tendências e inovações recentes. No entanto,
os Espaços de Trabalho pretendem ter um acompanhamento
específico e prático após a conferência, liderado pelo anfitrião
da sessão, como um Projeto da UE, ou moldar a direção da
política de uma organização.

Porquê participar:

Conhecer e interagir com delegados que compartilham
interesses semelhantes aos seus.
Participar em debates sobre resultados específicos de
determinadas políticas.
Ajudar a moldar o trabalho ou as perspetivas da organização
que apresenta a sessão.
Aprender sobre outras abordagens europeias para a
problemática dos sem abrigo.

Espaços de Trabalho
Housing First Europe Hub - Sala Mosteiro, 3rd Floor, Holiday Inn.
O Housing First Europe Hub convida os parceiros de Hub, Hub Associates e todos os interessados a se
unirem a nós para uma atualização informal sobre o nosso trabalho coletivo e sobre a ampliação da
Housing First no último ano. Esta sessão contará com uma atualização do programa de capacitação de
treinamento da Housing First Europe, informações sobre como ingressar no Hub as Associates, bem
como novas tendências em pesquisa e política. Por favor, junte-se a nós para encontrar colegas de
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toda a Europa que trabalham para promover e apoiar o aumento da Housing First como um meio para
acabar com a falta de habitação.
Se estiver interessado em aprender mais sobre o Housing First Europe Hub, pode conferir o site deles
em - www.housingfirsteurope.eu
LGBTIQ Training - Sala Vargelas, 3rd Floor Inn, Holiday Inn
A FEANTSA, o The True Colors Fund, a ILGA-Europa e o IGYLO realizarão uma sessão de formação de 3
horas para serviços aos sem abrigo que estão comprometidos em melhorar seus serviços para jovens
LGBTIQ vulneráveis. A formação é direcionada a serviços que reconhecem que os serviços existentes
não atendem adequadamente às necessidades específicas dos jovens LGBTIQ e estão prontos para
explorar soluções práticas para melhorar a inclusividade dos serviços para trabalhar com os jovens
LGBTIQ. Os participantes que se inscreverem para esta formação também serão convidados a
participar de um seminário on-line antes da formação, organizado pelo True Colors Fund, para levar
todos os participantes a um entendimento compartilhado sobre os sem abrigo LGBTIQ.
Contencioso pelos direitos dos cidadãos indigentes em trânsito na UE.
Este workshop contará com a expertise de Anthony Valcke, advogado e fundador da EU Rights Clinic,
que fornecerá informações sobre como desenvolver atividades de contencioso para proteger os
direitos dos cidadãos da UE com dificuldades de trânsito na Europa. Este workshop também oferecerá
a oportunidade de compartilhar informações sobre o tipo de casos com os quais os profissionais que
trabalham com pessoas sem abrigo têm que lidar. Os principais objetivos são: aumentar o
conhecimento dos serviços para os sem-abrigo sobre a legislação da UE e as formas de proteger os
direitos dos seus beneficiários; recolha de informação sobre os principais obstáculos que os cidadãos
da UE em situação de sem abrigo e com dificuldades de trânsito na UE enfrentam no acesso aos seus
direitos. Speaker: Anthony Valcke, EU Rights Clininc (confirmado).
Jogos para a Inclusão Social – Dignidade Primeiro
O que acontece se centenas de sem-abrigo de diferentes países se reúnem para juntos praticar
desportos? Como fazer parte de uma equipe pode reformular a autoestima de uma pessoa? Como o
desporto pode ter um impacto positivo numa pessoa? Este espaço de trabalho apresentará os Jogos
para a Inclusão Social e discutirá as raízes da autoestima e da dignidade. Vamos mostrar como os Jogos
para a Inclusão Social podem apoiar um grupo de pessoas a viver em situação de rua por meio dos
desportos coletivos.
Oportunidades para o trabalho jurídico pró-Bono - Sala Baguste, 3rd Floor, Holiday Inn
Nos últimos anos, os orçamentos para assistência jurídica foram cortados pelos governos centrais. Para
as pessoas que vivenciam, ou correm o risco de vivenciar, situações de sem-abrigo, isso criou um
obstáculo para o acesso ao aconselhamento jurídico. Cada vez mais os serviços voltados para os semabrigo recorrem a advogados pró-bono para apoio aos seus utentes. Este espaço de trabalho
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identificará maneiras de trabalhar com advogados pró-bono para oferecer melhores serviços às
pessoas que passam por situações de sem-abrigo, com foco na parceria entre a Focus Ireland, a A & L
Goodbody, a Public Interest Law Alliance e as estruturas do Mercy Law Resource Center. trabalhando
juntos.
18.30 – Receção (welcome drinks), Câmara Municipal, Porto, Portugal – Rui Moreira, o Presidente da
Câmara do Porto convida os participantes da conferência a juntarem-se a ele para uma receção na
Câmara Municipal para receber os participantes no Porto. Por favor, tenha em atenção que os lugares
são limitados, por isso certifique-se que se inscreve para o welcome drink.
20.00 - Jantar da Conferência - Restaurante SAOM, Rua das Virtudes n. 37, Porto, Portugal – Os
participantes da conferência são convidados a participar do jantar oficial da conferência no restaurante
social SAOM. Devido à lotação, por favor, certifique-se do registro para o jantar.
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Programa da Conferência Sexta-feira 31 de Maio 2019
Encontro: Centro de Congressos da Alfândega Porto, Porto,
Portugal
FEANTSA @ 30: Para 2030
O Plenário será em inglês. Interpretação disponível para português e francês:
8.15-8.45 – Inscrição
9.00 – 9.20– Acolhimento e Apresentações
 Ian Tilling, Presidente da FEANTSA.
 Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal
 Rui Moreira – Presidente da Câmara Municipal do Porto
9.20 – 9.50: Discurso Inaugural: Uma mensagem da FEANTSA no seu 30º aniversário
Nan Roman, Presidente e CEO da National Alliance to End Homelessness, Estados Unidos.
Durante a última década, a falta de habitação aumentou em 27 dos 28 estados-membros da UE,
enquanto no mesmo período de tempo apenas 16 dos 50 estados que compõem os EUA relataram
aumentos nos sem abrigo. A falta de habitação a nível nacional nos Estados Unidos tem vindo a cair
em perfis como desalojados sem abrigo, famílias, pessoas cronicamente em situação de sem abrigo e
veteranos. No seu discurso, Nan Roman fornecerá uma visão geral do que fizeram nos Estados Unidos
e que lições podemos aprender na Europa para reverter tendências.
9.50-11.00 – Painel de discussão:
O Painel de discussão remete para o Discurso Inaugural:
Moderador: Freek Spinnewijn, Diretor da FEANTSA
1. Juha Kaakinen, Y-Foundation, Finlândia
2. Petra Schwaiger, Alemanha.
3. Stan Burridge, Pathway, Reino Unido
4. Katarina, Ivankovic-Knezevic, Diretor da Social Affairs, DG EMPL, Comissão Europeia
11.00 – 11.30 – Coffee Break
11.30 – 13.00 – Workshop (conteúdos) I
Veja o programa de Workshop (Anexo I)
13.00-14.00 – Almoço
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14.00 – 15.30 Workshop (conteúdos) II
Veja o programa de Workshop (Anexo I)
15.30 -16.00 – Coffee Break
16.00-17.30 – Workshop (conteúdos) III
Veja o programa de Workshop (Anexo I)
20.00 – Jantar, Holiday Inn, R. Diogo Macedo 220, 4400-107 Vila Nova de Gaia, Portugal. Due to
capacity please make sure to register for the dinner.
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Anexo I – Programas dos Workshops:
EN – Disponível em Inglês

PT – Disponível em Português

FR – Disponível em Francês

Workshop I
1. LGBTIQ sem abrigo: Criar Espaços Inclusivos para jovens LGBTIQ em torno de Boas Práticas
baseadas nas Evidências [EN & PT] - Sala D. Maria
A juventude LGBTIQ configura uma forma oculta de problemática sem abigo e é frequentemente
subestimada pelos serviços tradicionais. Evidências internacionais mostram que até 40% dos jovens
que sofrem de falta de moradia se identificam como LGBTIQ, o que resulta em um conjunto único de
necessidades e apoios a que os serviços para os sem abrigo devem responder. Mas, como os serviços
podem responder às necessidades? Este workshop explora os aspetos práticos do que os serviços
podem fazer para se tornarem mais inclusivos e fornecer serviços para jovens LGBTIQ vulneráveis. Alex
Abramovich apresenta pesquisas de programas transitórios de habitação destinados a jovens LGBTIQ
e lições a serem aprendidas com a experiência de Toronto e o Rock Trust apresentará uma visão geral
de como eles auditaram seus serviços e se tornaram totalmente LGBTIQ inclusivos.
Moderador: Gregory Lewis, CEO da True Colors Fund, Estados Unidos da América
Orador 1: Alex Abramovich, Universidade de Toronto, Canada
Orador 2: Gary McMillan, Rock Trust, UK & Janice Stephenson LGBT Youth Scotland,
UK
2. Escalada em Housing First [EN, PT & FR] - Sala do Infante
Housing First e um esforço de escalada do serviço.
Neste workshop, os parceiros do Housing First Europe Hub abordarão o desafio de ampliar com
sucesso a Housing First a nível local ou nacional. O workshop irá explorar os desafios estruturais em
termos de políticas de habitação necessárias para mudar de um sistema de resposta a emergências,
para um que coloque a habitação e a habitação em primeiro lugar em seu núcleo. Quais são os
principais ingredientes para tornar esta mudança possível e por que você precisa manter a pressão
sobre os políticos uma vez que a Housing Fisrt é ampliada? O workshop também vai ouvir a
perspetiva de uma cidade sobre a ampliação da Housing First e as abordagens lideradas por
moradores e os desafios enfrentados no teste da Housing First, particularmente quando se trata de
financiar investimentos para habitações sociais muito necessárias.
Moderador: Mike Allen, Housing First Europe Hub & Focus ireland
Orador: Juha Kaakinen, CEO, Y-Foundation, Finlândia
Orador: Martine Chanal, Metroploe de Grand Lyon, France
Orador: Inês Almas, Housing First National Network, Portugal
3. Uma abordagem de gênero e psicologicamente informada para combater a falta de habitação
das mulheres [EN & PT] - Sala D. Luis
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Há um aumento da consciencialização na problemática dos sem abrigo sobre a necessidade de
criar ambientes mais sensíveis ao gênero e psicologicamente informados. Este workshop irá
compartilhar alguns dos resultados do projeto PIE4shelter. Ele descreverá como os serviços para
sem abrigo precisam considerar o impacto da violência baseada em gênero nas mulheres e
compartilharão o exemplo de um serviço que desenvolveu com sucesso uma abordagem de gênero
e psicologicamente fundamentada para combater a falta de habitação das mulheres.
Moderador: Boróka Fehér, BMSZKI, Hungary
Orador 1: Aïcha Aït Hmad, CVFE, Bélgica
Orador 2: Simon Hughes, St Mungo’s, Reino Unido
4. Acesso à Habitação para Beneficiários de Proteção Internacional [EN & PT] - Sala Miragaia
Uma das consequências do aumento do número de requerentes de asilo registados na UE nos últimos
anos é o aumento do número de beneficiários de proteção internacional e a necessidade de soluções
habitacionais. Autoridades locais, a sociedade civil, pesquisadores e outras partes interessadas têm
pensado em modelos que possam oferecer soluções viáveis e responder a uma necessidade urgente.
De acordo com muitos, habitação adequada é de facto o primeiro passo para a integração na
sociedade. O workshop contará com uma visão internacional fornecida pelo Instituto de Política de
Migração e uma prática local da cidade de Amsterdão apresentada por um pesquisador da
Universidade de Delft.
Moderador: Mauro Striano, FEANTSA
Orador 1: Alexandra Embiricos, Instituto de Políticas de Migração, Bélgica
Orador 2: Carla Huisman, Universidade de Delft, Holanda
Orador 3: Maria Iglesias, Head of Services, Praxis Community Projects, UK
5. Utilizar os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para combater a problemática dos
sem-abrigo 2021 – 2027 [EN] - Sala S Joao
Este workshop irá centrar-se no uso dos fundos estruturais da União Europeia para melhor
combater a problemática dos sem-abrigo. Estão em curso preparativos para o Quadro Financeiro
Plurianual 2021-2027. Estamos num momento crítico para garantir que os FEEI possam ser
utilizados eficazmente como alavanca para avançar no sentido de acabar com a problemática dos
sem-abrigo no período futuro. Este workshop proporcionará um momento para explorar as
oportunidades do período vindoiro, discutir a aprendizagem do período atual e fazer planos para
o futuro.
Moderador: Ruth Owen
Orador 1: Marie Anne Paraskevas, DG Employment, Comissão Europeia
Orador 2: Katerina Glumbikova, University of Ostrava, Czech Republic
Workshop II
1. Acabar com a falta de habitação dos jovens: construção de consenso - discussão em mesa
redonda [EN & PT] - Sala D. Maria
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Nos últimos anos, a FEANTSA Youth tem vindo a desenvolver uma rede de jovens profissionais
comprometidos em acabar com a falta de habitação dos jovens. Temos visto resultados com o
estabelecimento de coligações para acabar com a falta de moradia dos jovens na Irlanda, Bélgica,
Escócia, Áustria e País de Gales. No entanto, um primeiro passo para reunir atores e partes
interessadas para alinhar as políticas para acabar com a falta de habitação dos jovens tem definido
a “os jovens sem abrigo”. Este workshop irá apresentar uma definição de trabalho de “jovens sem
abrigo” desenvolvida pela FEANTSA Youth.
Moderador: Hugh Russell, End Youth Homelessness, Cymru, País de Gales
Orador: Alison Connolly, Focus Irlanda
Orador: Liese Berkmans, Universidade de Antuérpia, Bélgica
Orador: Melanie Redman, President & CEO of A Way Home, Canada
Orador: Steve Gaetz, Canadian Observatory on Homelessness, Canada
2. Mais Habitação é a Resposta para os Sem-Abrigo na Europa? [EN] - Sala S Joao
A falta de habitação não é apenas um problema de habitação, mas é sempre um problema de
habitação. O acesso à habitação decente e acessível é uma parte essencial das soluções estruturais
para os sem-abrigo. Housing First ajudou a colocar rapidamente o acesso à habitação a preços
acessíveis na agenda do setor dos sem-abrigo. Mas de onde vem a habitação? Este workshop irá
analisar como aumentar as opções de moradia para lidar com a falta de moradia. A Neunerhaus
Inno compartilhará sua experiência como uma organização de serviços para moradores de rua
invadindo o campo da habitação. O arquiteto e comentarista Mel Reynolds compartilhará uma
visão crítica sobre se a Irlanda pode construir seu caminho para sair da atual crise dos sem abrigo.
Moderador: Freek Spinnewijn, FEANTSA
Orador 1: Daniela Unterholzner, Neunerhaus Inno, Áustria
Orador 2: Michelle Norris, Housing Finance Agency, Ireland
3.
Melhoria do acesso para cuidados paliativos e apoio ao fim da vida das pessoas sem abrigo
[EN & PT] - Sala D. Luis
O acesso a cuidados e apoio apropriados ao fim da vida é um direito humano que pode ser derivado
do direito à saúde reconhecido internacionalmente. No entanto, muitas vezes os sem-abrigo estão
muito longe de receber cuidados paliativos ou até mesmo são negados. Este workshop analisará os
desafios ao acesso e provisão de cuidados paliativos e apresentará uma colaboração inovadora de
múltiplas agências, abordando esses desafios.
Moderador: Dalma Fabian, FEANTSA
Orador 1: Dr Caroline Shulman, Pathway Homeless Team, Reino Unido
Orador 2: Hanna Klop, Expertise Centre for Palliative Care, VU Universidade Medical
Centre, Amsterdão, Holanda
4. Perceções do público sobre os sem abrigo [EN, PT & FR] - Sala do Infante
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Como é que os sem-abrigo e as soluções para os sem-abrigo são percebidas pelo público em geral?
Este workshop explora pesquisas conduzidas pela Universidade Aix Marseille em atitudes públicas
sobre os sem abrigo. Os dados foram coletados em países europeus e medem as atitudes não
apenas em relação às pessoas que passam por situações de sem abrigo, mas também avaliam as
perceções sobre soluções e como as políticas e investimentos governamentais combatem e
acabam com a falta de habitação. Enquanto isso, Eoin O'Sullivan apresentará uma visão geral do
papel das ONG na definição da perceção do público sobre a temática sem abrigo.
Moderador: Rosário Loureiro , diretora adjunta do CDSSP
Orador 1: Aurélie Tinland, Universidade de Aix Marseille, França
Orador 2: Eoin O’Sullivan, Como as ONG conduzem a perceções dos sem abrigo.

5. Educadores de Pares [EN & PT] - Sala Miragaia
Este workshop apresentará práticas relativas aos Educadores de Pares e, em particular, sobre a
formação de Educadores de Pares e a pesquisa entre Pares. Várias questões são frequentemente
levantadas em relação à formação de Educadores de Pares, uma das quais é se esta formação é
necessária e se corre o risco de alterar a natureza do trabalho dos colegas. A Neunerhaus está
prestes a apresentar Educadores de Pares e organizar um curso de formação para aqueles que
assumirão esse papel. Elisabeth Hammer apresentará o curso de formação e as atividades gerais
que a Neunerhaus vem desenvolvendo no trabalho com Pares. Entre os diferentes tipos de
trabalho entre Pares, o Groundswell conduziu várias pesquisas realizadas por pesquisadores
Educadores de Pares, ou seja, pessoas que experimentaram os problemas que estudam. Durante
este seminário, eles apresentarão algumas das pesquisas que foram publicadas e como elas
estruturam e realizam pesquisas entre Pares.
Moderador: Ian Tilling, Casa Ioana, Romania
Orador: Elisabeth Hammer, Neunerhaus, Austria
Orador: Kate Bowgett, Groundswell, United Kingdom
Orador: Associação CASO, Portugal
Workshop III
1.
Cidades: No coração da luta para acabar com a problemática dos sem abrigo [EN, FR & PT] Sala do Infante
As cidades são um ator importante no financiamento e na prestação de serviços para impedir que
as pessoas entrem na circunstância de sem abrigo e apoiem as saídas dos sem abrigo. Este
workshop analisa formas inspiradoras em que as cidades estão a trabalhar para acabar com a
exclusão da habitação. Newcastle apresenta o bem-sucedido programa Trailblazer para evitar a
falta de habitação e o progresso para reduzir e acabar com essa falta.
Moderador: Fernando Paulo, Vereador da Câmara Municipal do Porto, Direção Executiva
do NPISA Porto
Orador 1: Chris Parker, Newcastle, Inglaterra
Orador 2: Simon Vanackere, Paris, France
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2.
Para além do status quo, procurando por soluções de habitação arrojadas para a Europa: [EN
& PT] - Sala D. Maria
A FEANTSA, como parte da “Plataforma de Soluções de Habitação”, lançou um projeto para
identificar alguns dos exemplos mais inovadores e arrojados de soluções habitacionais para a
Europa, e.g. construção inovadora, moradia social, socialização do setor privado de aluguer,
ativação de vagas, moradia comunitária, mecanismos legais e financeiros inovadores, parcerias,
surgimento de novos atores. As 50 soluções serão apresentadas numa publicação e trazidas por
especialistas, incluindo académicos, arquitetos, urbanistas, funcionários públicos, assistentes
sociais e outros. Este workshop apresentará o projeto e proporcionará um fórum de intercâmbio
sobre as soluções inovadoras de habitação que a Europa precisa.
Moderador: Juha Kaakinen, Y-Foundation, Finland
Orador 1: Ilja Sabaj-Kjær, Homes for All, Denmark
Orador 2: Andrew Bailie, Social Bite, UK
3.
O Direito Incondicional ao Abrigo, podemos torná-lo uma realidade? [EN & PT] - Sala D. Luis
Não existe uma definição comum a nível europeu sobre abrigo e existe uma grande diversidade em
termos de serviços, forma e qualidade. Qualquer que seja a forma, esta deve incluir uma acomodação
temporária para fornecer abrigo a todas as pessoas em situações de necessidade urgente de
habitação. Embora o direito ao abrigo, conforme descrito pelo direito europeu e internacional, seja
explicitamente incondicional, estamos longe de torná-lo uma realidade, conforme descrito na edição
de 2018 da Visão Geral da Exclusão da Habitação publicada em março. Analisaremos as tentativas
positivas de remover os critérios de acesso aos abrigos introduzidos pela nova legislação na Polônia.
Moderador: Maria Aldanas, FEANTSA Policy Officer e Coordenadora da Housing Rights
Watch
Speaker 1: Sarah Coupechoux, Research Manager, Fondation Abbé Pierre, França
Speaker 2: Jakub Wilczek, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności, Polónia
4.

Destacando Portugal [EN & PT] - Sala Miragaia
Este workshop apresenta uma visão geral dos desenvolvimentos no setor dos sem-abrigo em
Portugal. No final de 2017, Portugal lançou uma estratégia de cinco anos para acabar com os semabrigo até 2023. Isabelle Baptiste apresenta uma visão geral dos principais aspetos da estratégia e
da implementação da estratégia. Portugal descriminalizou o uso de drogas e, como resultado, viu
uma diminuição substancial de overdoses, infeções pelo VIH e crimes relacionados às drogas. Este
workshop também apresentará a bem-sucedida política de drogas do país e também analisará os
próximos passos no desenvolvimento de abordagens de Redução de Danos no uso de drogas.
Moderador: Agostinho Rodrigues, Presidente Norte Vida, Universidade Portucalense
Orador 1: Luís Fernandes – faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto
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Orador 2: Kerstin Hoffmeister DICAD/ Administração Regional de Saúde do Norte,
Ministério da Saúde
Orador 3: Isabel Baptista, European Observatory on Homelessness, Portugal
5.
Perceptions of the 2018 Homeless Finishing Award winners In 2018 [EN]- Sala S Joao
Percepções dos vencedores do Prêmio Acabar Sem-Abrigo de 2018 Em 2018, o Prémio Ending
Homelessness premiou três vezes projectos que fazem uso do Fundo Europeu para as Pessoas mais
Carenciadas (FEAD), com projectos que visam acabar com a exclusão da habitação. Este workshop irá
fornecer uma visão geral de cada um desses projectos
Chair: Marie Anne Paraskevas, to be confirmed, DG Employment, European
Commission
Speaker: Anastisia Mikheeva, Frostschutzengel, Germany
Speaker: Susannah L Sonderlund, Kompasset Kirkens Korshær; Denmark
Speaker: Louise Stiernstrom, Göteborgs Stad, Sweden
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