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FRISK
Ingen kan alt - Alle kan noget!
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   tw@boligsocial.dk

Den Boligsociale Fond
Lokalkomité Lolland
Kontor:
Jerbanegade 1 49703496
4900 Nakskov

Hovedkontor
Herredsvejen 2 49704550
3400 Hillerød  boligsocial@boligsocial.dk

Den Boligsociale Fond
Den Boligsociale Fond arbejder for, at alle mennesker får 
mulighed for på egne betingelser at blive en ligeværdig del 
af lokalsamfundet.
Den Boligsociale fond arbejder med udvikling af frivilligt socialt 
arbejde og boligsocialt arbejde.
Den Boligsociale Fond er en frivillig forening, der lægger vægt på et 
tæt samarbejde mellem brugerne, de frivillige, boligorganisationer og 
kommunen i lokalsamfundet.

Læs mere på www.boligsocial.dk
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Skab et blomstrende seniorliv i de almene boligområder!
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Projekt Frisk
Den Boligsociale Fond har gennem satspuljemidler fået mulighed for 
at starte projekt Frisk. 

Projekt Frisk er et tilbud til almene boligselskaber, der ønsker at 
skabe bedre forhold for ensomme ældre over 60 år.

Projektets formål er at udvikle tilbud i boligområder, hvor der ikke i 
forvejen findes en boligsocial indsats for ældre. 
Der skabes et godt miljø i nærområdet, netværket mellem beboerne 
udvides og mulighederne for  bedre fysisk og psykisk helbred for-
bedres gennem sammenkomster og udflugter. 

Tidligere erfaringer
Projekt FRISK har eksisteret siden 2009 i Kløvervænget i Nakskov. 
Her har 20 ældre beboere skabt et unikt rum for hygge og socialt 
samvær. 

Beboerne mødes hver anden mandag i Kløvervængets fælleslokal-
er. Det er i høj grad beboerne selv, der kommer med ideer til sam-
værets udformning, udflugter og foredrag.  

De fungerer i dag, som en selvorganiseret lokalkomité med egne 
vedtægter. 

Start af Frisk aktiviteter
Såfremt man ønsker at starte Frisk-aktiviteter kan man kontakte 
projektkoordinator Thomas Winther.

Thomas vil derefter, i samarbejde med jer, indkalde alle ældre 
beboere til et indledende møde. 

Projektkoordinatoren følger herefter projektet videre og forbliver 
en  fast del af projektet indtil de ældre kan klare sig på egen hånd. 
Der vil dog altid være mulighed for sparring og vejledning fra Den 
Boligsociale Fond fremover. 

Der er udarbejdet en vejledning i frivilligt socialt arbejde med     
ældre, som kan downloades fra foreningens hjemmeside.

  


