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Uden for samfundets
hovedstrøm
Foreningen ”Den Boligsociale Fond” arbejder for at forbedre
forholdene for mennesker, der befinder sig uden for samfundets
hovedstrøg. Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem
eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillig.
Vi beskæftiger os med sociale indsatser over for de mest
udsatte og sårbare grupper i samfundet. Og vi opfører og driver
boliger til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en
almindelig bolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser,
misbrug, hjemløshed eller andre alvorlige personlige
problemer.
Vi ønsker at bidrage til udviklingen af nye metoder og
udbrede viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde,
og vi tilbyder at træne og støtte lokale aktører i det
boligsociale arbejde.
Foreningens indsatser skal altid være i overensstemmelse
med målgruppens behov, den skal være baseret på et
socialt og humanistisk grundlag, og den skal nå derud
hvor den offentlige indsats ikke rækker. Derfor er det
vigtigt for foreningen at involvere brugerne og andre som
frivillige i de lokale aktiviteter.
Har du spørgsmål, så ring endelig til sekretariatet på tlf.
4970 4555 (Konsulentkompagniet), eller send en mail til
boligsocial@boligsocial.dk

Styrk livsmodet
Den Boligsociale Fond startede i 2010
et projekt, hvor ældre, som har været
ramt af hjerneblødning eller blodprop,
får en personlig, frivillig coach.
Formålet er at sikre en hurtig tilbagevenden til et selvhjulpent ældreliv.
Baggrunden for projektet er
erfaringerne med ældre medborgere,
som rammes af hjerneblødning eller
blodprop, og som taber funktionsevnen, eller hvor aldringsprocessen
forstærkes.
Projektet, som er tilbud til de ældre i
Nakskov, skal ses som et supplement
til den kommunale fysiske
genoptræning.
Man kan blive frivillig i projektet ved at
henvende sig til Den Boligsociale
Fond.

Den Boligsociale Fond – Herredsvejen 2, 3400 Hillerød – Tlf. 4970 4555 – e-mail: boligsocial@boligsocial.dk

I DANMARK er der mange års tradition for frivilligt
socialt arbejde. Alligevel er der i disse år sat særlig
fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de
frivillige og det offentlige.
Øget brug af frivillige i velfærdstilbud sætter fokus
på, hvad frivillige kan bruges til og, hvordan de
samarbejder med professionelle, og 2011 er da
også erklæret som EU's frivillighedsår for at skabe
yderligere opmærksomhed omkring det frivillige
arbejde
Gennem alle årene har frivilligt
socialt arbejde været en central
del af Den Boligsociale Fonds
arbejde, og vi har gjort meget for
at sikre vore frivillige så gode
vilkår som muligt. Initiativerne
har været målrettet børn, unge,
voksne og ældre.
Som eksempler kan nævnes:
I botilbuddet Planetstien i
Hillerød (for beboere med
sindslidelser) har det frivillige
arbejde lige siden etableringen i
2002 været en integreret del af
indsatsen. Her har frivillige ydet
støtte til beboerne i forhold til
familie, pårørende, øvrige
beboere og lokalsamfundet.
Desuden er der oprettet en
ordning med besøgsvenner til
beboerne i boligerne og i
lokalområdet i øvrigt.
FRISK er målrettet frivillige
seniorer i Nakskov. FRISK
samarbejder med ældre om
fællesskab, sundhed og bedre
livskvalitet.

Berig dit liv
bliv frivillig

voksenkontakt for et sårbart eller marginaliseret
barn.
Den Boligsociale Fond har etableret en bedstevenordning på Lolland og Falster. Der er ansat en lokal
koordinator, som står for matchningen mellem
barnet og den frivillige ældre, ligesom der lokalt
arrangeres fælles aktiviteter for børn og ”bedster”.
Foreningens frivillige sociale arbejde bidrager til at
mindske ensomhed, isolation og marginalisering og
øge livskvalitet for socialt
udsatte grupper
–

Frivilligt arbejde giver nye
kundskaber og oplevelser.
Vil du gøre en forskel som frivillig
mentor, reservebedste-forældre,
bedstevenner, ældrecoach,
besøgsven eller aktivitetsmedarbejder? Så har Den Boligsociale
Fond brug for din hjælp.

Læs mere om Den
Boligsociale Fonds
frivillighedspolitik på
www.boligsocial.dk

Læs om vore aktiviteter og se, hvor
du kan blive frivillig. Eller kom selv
med et godt forslag, som vi kan
arbejde videre med.
Vi sørger selvfølgelig for, at du
bliver godt rustet til det frivillige
arbejde ved hjælp af gratis
informations- og uddannelsesaktiviteter.
Du kan også blive medlem af
foreningen og på den måde
støtte aktiviteterne i dit lokalområde.
Et medlemskab koster 100 kr.
om året.

Bedstevenner til sårbare børn og unge. Mange
børn og unge, der er socialt udsatte eller socialt
marginaliserede, er ofte samtidig ensomme og
isolerede. Erfaringer viser, at børn trives bedre ved
at få en stabil voksen i deres liv. Deroverfor står, at
mange ældre har fysisk og psykisk overskud og kan
byde på meget i forhold til at være en stabil

Lokalkomiteer
Grupper af medlemmer har
mulighed for at oprette
lokalkomiteer i deres geografiske
område. Formålet med
lokalkomiteerne er at styrke det
lokale frivillige sociale arbejde i
overensstemmelse med Den
Boligsociale Fonds formål.
Oprettelse af lokalkomiteer skal
godkendes af bestyrelsen for
Den Boligsociale Fond og være i
overensstemmelse med
”Standardvedtægter for
lokalkomiteer”.
Der er pt. lokalkomiteer i Hillerød
og på Lolland.
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Samarbejdet mellem brugerne og de frivillige er en
af hovedhjørnestenene i Den Boligsociale Fonds
arbejde.

Frivilligåret
Hele 2011 er europæisk år for
frivilligt arbejde. Den
Boligsociale Fond markerer
Frivillighedsåret med
arrangementer i Hillerød og
Nakskov d. 30. september.
Læs mere om arrangementerne
på www.boligsocial.dk og læs
mere om Frivillighedsåret på
www.frivillighed2011.dk
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Den Boligsociale Fond etablerer og driver boliger
for særligt udsatte mennesker, f.eks. reelt eller
funktionelt hjemløse, personer med et
”kontrolleret” misbrug, med psykiske lidelser
eller andre, der på grund af personlige eller
sociale forhold i øvrigt ikke er i stand til at klare
sig i en almindelig bolig.

På Planetstien i Hillerød
opførte Den Boligsociale Fond
i 2002 i samarbejde med
Frederiksborg Amt og med
økonomisk støtte fra
Socialministeriet 16 boliger til
mennesker med alvorlige
psykiske sygdomme.
Boligerne ligger omkring et
fælles gårdmiljø og med et
fælleshus. De er opført i gode,
sunde materialer – brune sten,
lyst træ og med mange
vinduer, som giver et godt lys
indenfor.
Der er lagt vægt på beboerindflydelse og på at opbygge
sociale netværk med
udgangspunkt i beboernes
egne ressourcer. Beboerne er
repræsenteret i bestyrelsen for
Planetstien.
I 2004 indrettede Den Boligsociale Fond et bofællesskab

i Nakskov for 5 voksne med
alkoholproblemer. Målgruppen
er borgere, som på grund af
problematik og adfærd har
svært ved at få og opretholde
en egen, selvstændig bolig.
Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune
om visitation til boligerne samt
om driften af boligerne.
I forbindelse med
bofællesskabet er der ansat
en boligsocial vicevært til at
støtte beboernes kontakt til
kommunen samt for at bidrage
til at udvikle beboernes sociale
færdigheder i dagligdagen.
Gennem udformning,
placering og organisering er vi
på denne måde med til at give
beboerne et bedre liv på
boligmarkedet.

etablere lignende
bofællesskaber andre steder i
landet og tilbyder
interesserede kommuner at
indgå i samarbejder.

På www.boligsocial.dk kan
du både læse mere om Den
Boligsociale Fonds
boligarbejde for socialt
udsatte på – og om vore
andre aktiviteter.

Den Boligsociale Fond har
udarbejdet et koncept for at

Den Boligsociale Fond tilbyder:





At planlægge boligerne (udvikling og projektering).
At være bygherre.
At administrere driften.
At udføre boligsocialt arbejde.

Kontakt os på boligsocial@boligsocial eller på tlf. 4970 4555 for at høre mere
eller aftale et møde.
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