Den Boligsociale Fond

Jernbanegade 1
4900 Nakskov
T: 2078 8385
Mail: boligsocial@boligsocial.dk

Indhold

Bevar dig vel
Bevar dig vel er et tilbud til mennesker med hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende.
Pårørendegruppen og Hjernevenderne har afsluttet deres
planlagte forløb i 2016 og fortsætter fremadrettet som
netværksgrupper. Lone Andersen fortsætter som frivillig i
pårørendegruppen og Anny Jensen som frivillig hos Hjernevenderne. Der har været gode tilbagemeldinger der viser, at
deltagerne har fundet det betydningsfuldt ift. trivsel, selvværd
og netværk, at deltage i gruppeforløbende.
I februar etableres der en ny pårørendegruppe for 6-10
deltagere. Oda Frederiksen og Karen Petersen er nye frivillige,
der tilknyttes denne gruppe. Gennem information og erfaringsog vidensudveksling styrkes deltagerne i at støtte sig selv og
deres nærmeste mere konstruktivt og varigt.
I marts etableres der en ny ”Kom i hu”-gruppe med 5-6
deltagere, der henvender sig til mennesker med hukommelsesvanskeligheder. Omdrejningspunktet bliver meget nærværende
for de enkelte deltagere, ud fra deres livshistorier og interesser.
Deraf navnet ”Kom i hu”, da deltagerne hjælpes om at sætte
gang i de små grå, huske tilbage og fastholde ”hvem er jeg?”
I maj etableres et cafétilbud for mennesker med hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende. Cafétilbuddet vil bl.a.
indeholde sang, dans, foredrag, udflugter og hyggeligt samvær
med ligestillede. Formålet er, at deltagerne fastholder eller
udvikler et socialt og aktivt liv, da hukommelsesvanskeligheder
ofte fører til passivitet og social isolation, både for de ramte og
deres pårørende.
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Bevar dig vel

Bliv medlem af Foreningen Den
Boligsociale Fond og vær med
til at præge det lokale sociale
arbejde.
Det koster 100 kr. om året at
være medlem.
Læs mere på
www.boligsocial.dk

UngTilUng:

Enkel
kommunikation
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Som noget nyt, har vi hos UngTilUng udviklet en
kommunikationsmodel, som gør det nemmere at fastholde,
motivere og engagere vores frivillige.
Alle frivillige er delt op i grupper alt efter, hvilken rolle de
varetager. Hos UngTilUng kan de frivillige på nuværende
tidspunkt varetage følgende roller: blogger, skribent, video- eller
fotograf, chatrådgiver eller SoMe debattør. Disse grupper
fungerer som små online fællesskaber, hvor de frivillige har
mulighed for at kommunikere med hinanden, hvor de forskellige
opgaver bliver slået op, og hvor de forskellige udfordringer bliver
flittigt diskuteret.
Grupperne findes på Facebook og gør det nemt at kommunikere
ud til flere på en gang. Det er tydeligt at se, at disse grupper er
med til at motivere de frivillige og med til at give dem en følelse
af fællesskab.
Et andet nyt tiltag er vores digitale frivilligmøder. En gang om
måneden mødes vi med de frivillige over Google Hangouts
(online kommunikationsredskab). Møderne er også delt op efter
frivilligroller, det gør kommunikationen mere målrettet. Denne
online model gør det også nemmere for de frivillige at deltage,
især fordi vi er landsdækkende.
Det sidste nye er, at vi i starten af foråret flytter over på en ny
platform. Den nye platform vil være mere brugervenlig,
dynamisk og vil give UngTilUng flere muligheder for at opbygge
et bedre online fællesskab for de unge.

Nytårskur med traditioner
Den traditionsrige Nytårskur på Lolland Falster blev afholdt i
starten af februar. Igen med fuldt hus i lokalerne i Nakskov,
taler, fællessang og god mad.
Årets hovedtaler var sektorchef Allan Ruders, Lolland Kommune.
I sin tale sagde han bl.a.:
”I beskæftiger jer både med sociale indsatser over for de mest
udsatte og sårbare grupper i samfundet og med boligsociale
aktiviteter 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.
I bidrager alle til udviklingen af nye metoder og til at udbrede
viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde. I tilbyder at
træne og støtte lokale aktører i det boligsociale arbejde, og I
kommer derud, hvor den offentlige indsats ikke rækker. I er helt
uundværlige for kommunen.”
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Grib Chancen har haft projekter kørende i Guldborgsund i det
forgangne år, både med ”Dit liv – hvad vej vil du?” og i slutningen
af året med ”Motion og trivsel”. Samtidig har tilbuddene på
Lolland været under udvikling hen over efteråret.
I december startede gruppeforløbet, ”Jeg tager chancen”, som
kører hver mandag. Det er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år,
der alle har dét til fælles, at de i en kortere eller længere periode
har været anbragt uden for hjemmet. I ”Jeg tager chancen”, bliver
der arbejdet med rundegrupper, hvor den enkelte fortæller hvad
han/hun er optaget af lige nu, og hvad de godt kunne tænke sig at
se nærmere på, ligesom der arbejdes med forskellige temaer, som
at sætte mål for sit liv, relationens betydning, ressourcer, dét at se
fremskridt, m.m. Når der arbejdes med temaer, er der altid et
oplæg efterfulgt af gruppearbejde, hvorefter de unge
fremlægger/diskuterer deres gruppearbejde i samlet plenum.
Om onsdagen har vi en NADA-gruppe, hvor alle deltagere er
velkomne til at komme og få øreakupunktur. Det er en metode,
der har en regulerende og afslappende effekt, både fysisk og
psykisk.
Vi har lavet en fast aftale med Lolland Produktionsskole, hvor vi
både kommer på skolen i Maribo og Nakskov en fast dag om ugen.
Det er et nystartet samarbejde, som vi ser meget frem til, og hvor
vi tror på, at det giver mening at være tæt på de unge. Tilbuddet
omfatter både individuelle samtaler og tilbud om gruppeforløb.
Fremadrettet vil vi arbejde på, at der i foråret kommer et ”Motion
og trivsels”-forløb, både på Lolland og i Guldborgsund, og at vi
starter et ”Jeg tager chancen”-forløb begge steder, samt at frivillig
lørdag bliver skudt i gang.
Vores facebook side, Grib Chancen Lolland/Falster er også kommet
godt i gang, og hér er det altid muligt at læse mere om vores
tilbud, ligesom det også er på denne side vi annoncere diverse
arrangementer, som ligger uden for det normale ugeprogram.
Afslutningsvis skal vi sige farvel til Ronny Hampe, der har været
ansat i Grib Chancen gennem de sidste par år. Ronny har gjort en
rigtig god og fin indsats, både i kontakten med de unge og som
kollega. Vi ønsker ham på alle måder god vind med hans nye job.
Et farvel betyder også et hej, så derfor benytter vi lejligheden til at
sige velkommen til den nye medarbejder i Grib Chancen, Ardian
Gashi, som starter den 1. marts.

Lea Lyngholm Nielsen er projekt-

medarbejder ved ”Grib chancen”.
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Kraftværk
”Kraftværk” er et nyt tilbud inden for CTU for børn og unge mellem
10-17 år.
Kraftværk er et gruppebaseret aktivitetstilbud, hvor børnene har
mulighed for at arbejde med identitet og personlige styrker
gennem kreative aktiviteter som bl.a.:






Teaterøvelser
Stemmeteknik
Arbejde med kropssprog
Forfatterværksted
Tegne med kul, male på lærreder, billedcollager etc.

I Kraftværk har vi et skærpet blik på barnets særlige styrker og
ressourcer. Vi arbejder ud fra den forståelse, at dét at være barn
eller ung i en familie med rusmiddelproblematikker også bibringer
nogle helt specielle styrker, som kan gavne barnet, både nu og i
fremtiden. Det er hensigten med Kraftværk, at børnene kommer til
at indgå i et kreativt og trygt fællesskab, hvor de har mulighed for
at danne indbyrdes sociale netværk. Der arbejdes med et
overordnet mål om at barnet bl.a. opnår:





Øget selvtillid og selvværd
Bevidsthed om egne styrker og ressourcer
At lære at håndtere og handle i nogle af de udfordringer
der kan opstå i hverdagen
En oplevelse af at have et trygt sted, hvor de kan finde ro
og mulighed for at give sig hen til leg, kreativitet og
glæde.

Kraftværk er startet i vores lokaler i Jernbanegade i Nakskov og
løber hver tirsdag fra 16-18 og hver anden torsdag i lige uger fra
17-20.

Status for CTU
CTUs behandlingsdel er kommet godt i gang. Lige nu er 11 unge i alderen 15-25 år registreret i
individuelle samtaleforløb – 8 kvinder og 3 mænd. I løbet af de seneste dage er der kommet
henvendelser fra yderligere 2 mænd og 2 kvinder, som ønsker samtaleforløb.
Jane har valgt at fokusere på de unge og voksne i første omgang og at udskyde etableringen af
behandlingsforløb for børn i nogle måneder, medmindre der viser sig behov for at få dem i gang
hurtigere.
Deltagerne kommer fra VUC Nykøbing og Nakskov, produktionsskolerne i Nykøbing, Maribo og
Nakskov, SOSU-skolen i Nykøbing, Celf i Nakskov, Falsters Efterskole, Ungerådgivningen Lolland og
fra Jobcentret Nakskov.
Aktuelt er ved at blive udviklet et samarbejde med Center for Afhængighed, Guldborgsund,
vedrørende børn/unge/voksne, opvokset i hjem med rusmiddelproblemer.
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I Frivillighedens Tegn

Fredag den 10. februar 2017 blev der afholdt temadag ”I Frivillighedens Tegn” for eleverne på Social- og Sundhedsuddannelserne i
Nykøbing Falster. Eleverne havde mulighed for at få viden om de
mange forskellige sociale indsatser på Lolland og Falster.
Den Boligsociale Fond var også repræsenteret ved Lotte Albertus og
Tea Skailand. Vi fik en god dialog med både elever og kollegaer fra
andre frivillighedsorganisationer.

Jul i Trekronercaféen
Julearrangementet er et af årets højdepunkter i
Trekronercaféen, hvor både børn og voksne deltager.
I år deltog omkring 80 børn og voksne i arrangementet.
Der bliver lavet julepynt, pyntet juletræ, danset om
juletræ, julemanden kommer på besøg med gaver til
børnene. Derefter er der julemiddag og uddeling af
godteposer.
Trekronercafeen yder lektiehjælp, rådgivning og
vejledning til voksne flygtninge – og afholder også
sociale arrangementer.

Onsdag d. 14. juni kl. 18.00
Debat om dansk socialpolitik samt
generalforsamlng i Foreningen Den boligsociale Fond.
Dagsorden i flg. Vedtægterne.
(skriftlig tilmelding på boligsocial@boligsocial.dk)

Mødet finder sted på Frivilligcenter Nakskov, Hoskiersvej 17, 1. sal i Nakskov

Bliv medlem af Foreningen Den Boligsociale Fond og
vær med til at præge det lokale sociale arbejde.
Læs mere på www.boligsocial.dk

