
 
 

1 Den Boligsociale Fond, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, tlf. 4970 4555, e-mail boligsocial@boligsocial.dk 

 

Den Boligsociale Fond 
Juni 2012 

Uden for samfundets  
hovedstrøg 
Foreningen ”Den Boligsociale Fond” arbejder for at 
forbedre forholdene for mennesker, der befinder 
sig uden for samfundets hovedstrøg.  Foreningen 
lægger vægt på at styrke menneskers egne 
ressourcer til at få formuleret og opfyldt egne mål, 
både gennem egen indsats og gennem sociale 
fællesskaber. 

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 frivillige boligsociale 
arbejde. 

Som andre frivillige organisationer står Den 
Boligsociale Fond overfor udfordringer som 
forudsætter, at foreningen kan få et sikrere 
økonomisk underlag, hvis foreningen stadig skal 
udvikle sig.  

Læs mere på www.boligsocial.dk . 

 

  

 

 

 

 

 

  

Den Boligsociale Fonds indsatser 

skal altid være i overensstemmelse 

med målgruppens behov og 

baseret på et socialt og 

humanistisk grundlag.  

 

Vi lægger særlig vægt på den 

frivillige indsats og ønsker at 

inddrage frivillige i udviklingen af 
lokalsamfundet. 

 

http://www.boligsocial.dk/
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Den lille by, Dannemare på Lolland skal gøres mere 
attraktiv. Derfor er en gruppe borgere sammen med 
Den Boligsociale Fond i gang med et ”byfornyelses-
projekt”, som skal gøre Dannemare grønnere, 
kønnere og mere levende. 

Legepladsen er stadig flagskibet, men nu ligger der 
også et forslag til kommunen om en hundelege-
plads, gadekærsrenovation og et parkområde lige 
ved hovedgaden. 

”Tæt ved bager og Brugsen, så man lige kan slå et 
smut om 
legepladsen når 
man handler ind. 
Det er mere 
spændende for 
både børn og 
forældre at bruge 
en legeplads der 
ligger centralt, 
hvor der sker 
noget, og der 
hele tiden kom-
mer mennesker 
forbi”, forklarer 
borger-gruppen, der tilføjer: 

”Ved at placere legepladsen i en park bliver 
området til et omdrejningspunkt for liv og aktivitet, 
og bedre i stand til at øge samvær og fællesskabs-
følelse i hele landsbyen.” 

Legepladsen bliver også synlig fra hovedgaden, og 
dermed vil den tiltrække opmærksomhed fra alle, 
der kommer forbi. Og den vil være med til at tegne 
et billede af Dannemare som en levende, legende, 
aktiv og glad by. 

Styrk landsbyen 

Landsbyen Errindlev er også med i projektet, der 
har været i gang siden 2011 under navnet, ”Styrk 
landsbyen” og løber til sommeren 2012. I Errindlev 

er Fælleskøkkenet omdrejningspunktet for 
udviklingen, hvor Mia og Louise er 
foregangskvinder, 

Der finder en afvandring sted fra landsbyerne, og 
den tilflytning der kompenserer for noget af 
fraflytningen kan medføre nye og omkostnings-
tunge problemer, fordi tilflytterne i en vis udstræk-
ning er på overførsels-indkomst eller på lavt-
lønsområdet, og samtidig kan anses for socialt 
udsatte og i stor udstrækning også er ældre borgere 

over 60 år. 

Formålet med 
projektet er at 
udvikle en ny 
metode (Commu-
nity capacity 
building) til at 
organisere og 
engagere lands-
byens befolkning 
ved at afprøve og 
vise nye mulighe-
der for at inklu-
dere socialt 

udsatte borgere i det sociale liv og i erhvervsudvik-
lingen, og herigennem opbygge en ny kapacitet i 
landsbyen.  

Borgerne involveres i informationsindsamlingen, 
formulering af vision og strategi, udformning af 
arbejdsprogram, gennemførelse af begivenheder og 
udvikling af projekter fra ide til handling. 

Projektet er støttet af By- bolig og landdistriktsmini-
steriet samt Fødevareministeriet og herigennem af 
EU.  

Projektkoordinator er Storm Steensgaard, som 
træffes på mobil: 2498 7652 eller e-mail: 
sts@boligsocial.dk . 
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rojekt Bedste Ven er et landsdækkende 
projekt under Servicestyrelsen, der skal 
danne tætte kontakter mellem voksne 

over 60 år og børn/unge mellem 8 til 18 år. På den 
måde har Projekt Bedste Ven to målgrupper.  

De modne voksne, som i dag 
er ved bedre helbred end 
nogen sinde, er ofte aktive 
og har overskud i hverdagen. 
Børnene er flyttet og har 
dannet egne familier og 
samtidig er arbejdet ofte 
trappet ned.  Mange har tid 

og lyt til at gøre en forskel. 

Den anden målgruppe er de socialt udsatte unge, 
som kan være både sårbare og ensomme. Mange 
børns forældre bor i dag ikke længere sammen, og 
det kan medføre, at familiernes sociale netværk er 
små og hverdagen fortravlet, mens det 
menneskelige overskud svinder. Erfaringer viser at 
disse børn kan have stor glæde af og vil trives bedre 
med en stabil voksen at støtte sig til. 

Den Boligsociale Fond står for kontakterne mellem 
børn og voksne på Lolland-Falster. 

eservebedsteforældre er betegnelsen for 
voksne, der – på frivillig basis – træder til 
for at passe et sygt barn eller et barn, mens 
mor/far er på arbejde eller på uddannelse. 

”Bedste Ven” er betegnelsen for voksne, der bistår 
med positive relationer til udsatte børn, således at 
børnene får en givende og støttende voksenven i 
dagligdagen.  

Reservebedsteforældrene er et særligt projekt, som 
Den Boligsociale Fond har sat i gang. 

De to projekter har meget til fælles, og Den Bolig-
sociale Fond har gennem fælles projektkoordinator 
søgt at udnytte synergieffekten af at dele erfaringer 
og 
oplevelser, 
ligesom det 
skaber 
større 
berøringsfla
de for begge 
projekter. 

Projektkoor-
dinator Anja 
Sigvard Nielsen træffes på tlf. 2498 7652 eller mail: 
asn@boligsocial.dk 
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FRISK 

FRISK-projekterne har eksisteret to steder i Nakskov i snart to år – i Kløver- 
vænget og i centrum – med ca. 75 deltagere (lige mange mænd og kvinder).  
Begge steder er der aktiviteter hver 14. dag. Og i dette forår er der også 
startet et FRISK-projekt i Næstved. 

FRISK har til formål at styrke de ældres selvhjulpenhed ved at organisere fælles sociale 
aktiviteter til dem, så de ikke bliver isolerede. Der er aktiviteter i Kløvervænget i Nakskov og 
i Nakskov indre by.  

I anledning af EU's Aldringsår planlægges i løbet af efteråret 2012 en konference om ældre i 
en boligsocial sammenhæng. Derudover planlægger vi at tilbyde de ældre undervisning i at 
anvende det offentlige digitale system, så de er klar til at løse den udfordring, der kommer 
når hele det offentlige system digitaliseres. 

Kontakt Thomas Winther på mobil: 4052 3777 eller e-mail: tw@boligsocial.dk 
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Faglig viden, nye mål i livet, fællesskab og styrket 
selvtillid – det er bare nogle af gevinsterne ved det 
kursus for såkaldte ungecoaches, som 
Kvarterhuset Oasen i Slagelse siden november 
2011 har lagt lokaler til.  

Ni unge fra Ringparken kom på en udfordrende 
opgave, da de takkede ja til at tage et kursus i 
coaching. Coaching er en professionel samtaleform, 
hvor man ved at lytte og stille spørgsmål hjælper 
andre med at finde løsninger på deres egne 
problemer. På kurset fik de unge træning i at 
coache andre unge, og i marts 2012 kunne 
Ringparken byde velkommen til det første hold af 
unge med diplom på, at de har gennemført og 
bestået grundkurset i coaching.  

Som coach må man selv have øvelse i at besvare de 
spørgsmål, en coach kan finde på at stille. Man må 
turde være åben og sætte ord på de svære ting i 
livet. Assisterende kursusleder Hatem Kaawach, der 
selv er vokset op i Ringparken, fortæller: 

”Det sværeste for folk i gruppen var nok at 
koncentrere sig og at være åbne. Det kan være 
krævende at fortælle sin egen historie og åbne op 
om ens problemer og håb – især et sted som 
Ringparken, hvor de fleste af os kender hinanden i 
forvejen. Til gengæld bliver det nemmere at gøre 
noget ved tingene og komme videre, hvis man kan 
dele sine tanker og problemer med nogen. Men det 
kan være svært at tage det første skridt.” 

”Alle på kurset har arbejdet hårdt og fokuseret – 
også selv om processen med at lære at coache kan 
være personligt krævende for nogle. Jeg er dybt 
imponeret over den måde, de har arbejdet på. Jeg er 
især imponeret over, at have haft at gøre med en 
gruppe unge mænd, der både turde arbejde 
målrettet med dem selv og støtte hinanden i at 
udvikle sig” (kursusleder Merete Dobusz).   

Henvendelse til kursusleder Merete Dobusz på på tlf. 
2193 6324 eller mail: md@kon-kom.dk 

Kurset er en del af Foreningen Den Boligsociale 
Fonds projekt Livet er dit, som gennemføres i et 
samarbejde mellem Konsulentkompagniet og 
Kvartershuset Oasen i Ringparken, Slagelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Læs mere om 
Den Boligsociale Fond 
på www.boligsocial.dk  
 

 

Efterværn 

Den Boligsociale Fond startede i begyndelsen af 2012 et bane-
brydende efterværnsprojekt for unge i Lolland og Guldborgsund 
kommuner.  

Med projektet vil Den Boligsociale Fond hjælpe unge, der befinder 
sig i en særlig usikker og til tider kaotisk situation – udenfor 
samfundets hovedstrøm. De har vanskeligt ved at håndtere og 
organisere deres hverdag – med bolig, familie, venner, kæreste, 
myndigheder, uddannelse, job osv. De har ofte svært ved at indgå i 
almindelige sociale sammenhænge, og har derfor også svært ved 
at benytte kommunens almindelige tilbud. 

De unge får bl.a. hjælp til at lære samfundets spilleregler at kende, 
og hvordan de kan håndtere de på en positiv måde. De lærer deres 
rettigheder at kende og lærer at gøre brug af dem. De får mulighed 
for at udvikle sociale netværk, og de involveres i det frivillige 
arbejde i lokalsamfundet.  

Og så får de en aktiv støtte til at komme i gang med en 
ungdomsuddannelse eller et job. 

 


