


Har du lyst til at være aktiv i foreningen Den Boligsociale Fond?

FRIVILLIG
Den Boligsociale Fond

Hvis du vil vide mere så ring 
eller skriv en mail  til:
Sekretariat
Konsulentkompagniet
Bødkervej 28; 3100 Hornbæk

Telefon
2961 6471

Hovedkontor
Den Boligsociale Fond
Jernbanegade 1, 4900 Nakskov

Telefon
2078 8385

E-mail
boligsocial@boligsocial.dk

Internet
www.boligsocial.dk

Den Boligsociale Fond



Den Boligsociale Fond 
Vi arbejder på at forbedre forholdene for mennesker, 
der befinder sig uden for samfundets hovedstrøm: 
Mennesker som kan være hjemløse, have et misbrug eller at 
være psykisk sårbare.

Den Boligsociale Fond er en almennyttig forening, som 
udfører socialt arbejde baseret på et humanistisk, kritisk 
grundlag med udgangspunkt i en boligsocial tilgang. 
Foreningen arbejder med boligsocial udvikling i almene bolig- 
områder og lokalsamfund og har til dato opført 16 selvstæn-
dige boliger for mennesker med psykisk 
sygdom i Hillerød samt et botilbud for fem socialt 
udsatte borgere i Nakskov.

Boligerne har tilknyttet frivillige, der udfører socialt arbejde 
som supplement til den professionelle indsats. Det støtter fæl-
lesskabet og begrænser den sociale isolation.

Foreningen har udviklet nyt koncept for boliger til særlige 
mennesker som vægter god kvalitet og lav pris.

Den Boligsociale Fond modtager tilskud fra offentlig og privat 
side og er uafhængig af partipolitik.

Aktiviteter
På Lolland-Falster, Hillerød og Slagelse arbejder Foreningen 
Den Boligsociale Fond sammen med frivillige om at gøre en 
forskel for bl.a. socialt truede børn og unge, ensomme og bev-
ægelseshæmmede ældre, ældre ramt af funktions-nedsættelse 
samt kvinder med anden etnisk baggrund.
 
Foreningen har iværksat efterværnsprojektet ”Second 
Chance”, ældreprojektet ”Frisk” og projektet ”Bedste Ven”, IT 
cafe for socialt udsatte, Styrk livsmodet for mennesker, som 
rammes af blodprop eller hjerneblødning, UngtilUng som er 
en forebyggende indsats for psykisk sårbare unge samt Livet 
er dit, som er et ungecoachprojekt for unge med anden etnisk 
baggrund i Slagelse.
Fælles for projekterne er at der lægges vægt på at inddrage 
og anvende deltagernes egne ressourcer som central tilgang i 
arbejdet, og på at involvere mennesker som har egne 
erfaringer som frivillige i projekterne.

Læs mere om projekterne på “www.boligsocial.dk” 

Berig dit liv – bliv frivillig
Frivilligt arbejde giver nye kundskaber og oplevelser. 
Vil du gøre en forskel som frivillig mentor, besøgsven 
eller aktivitetsmedarbejder? Så har Foreningen Den 
Boligsociale Fond brug for din hjælp. 

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.

Udgivelsesår: 2012


