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

Indhold

Et godt år
Det sidste år har været et godt år for Den Boligsociale Fond,
måske det bedste år i foreningens historie. Vi er i fremgang, og
vort faglige niveau bliver højere og højere. Aldrig har vi haft så
mange ansatte.
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Læs mere om projekterne på
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Men selvfølgelig er der stadig udfordringer. Den største er
rekruttering af frivillige. Selv om vi får flere og flere frivillige
kræver de mange projekter, som bygger på stor deltagelse fra
frivillige, at vi skal have endnu flere tilknyttet projekterne. Og
der er vi selvfølgelig i konkurrence med de andre frivillige
organisationer. Vi har endnu ikke fundet nøglen til, hvordan vi
løser denne opgave – det er en af opgaverne i den kommende
periode.
Samtidig skal vi også gøre mere ud af at skaffe medlemmer. Med
den omsætning og aktivitet vi har, bør foreningen –
medlemsmæssigt – være større, end den er i dag. Det er for få
skuldre, der bærer foreningen.
Endelig er ejendommen på Heesvej i Nakskov udfordret af en for
stor negativ egenkapital. Bestyrelsen har derfor besluttet, at
Heesvej skal præstere et overskud på 10.000 kr. om året, og at
Foreningen skal øge sin egenkapital, bl.a. for at kunne modstå
driftsunderskuddet på Heesvej. Til august starter forhandlinger
om en aftale med Lolland kommune, som kan lette det
økonomiske pres på Heesvej og samtidig give kommunen er
attraktivt bo-tilbud.
Mogens Hansen,
formand for Den Boligsociale Fond

Den gode samtale

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.
Bliv frivillig i Den Boligsociale
Fond og hjælp udsatte borgere.
Læs mere på
www.boligsocial.dk
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UngTilUng:

Mindchange

Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et
fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig
onlinerådgivning.
Rådgivningen, der især henvender sig til psykisk sårbare unge
mænd, kommer til at arbejde med de sociale og personlige
udfordringer hos de unge mænd, som har svært ved selv at
håndtere deres situation, og som har vanskeligt ved at søge
hjælp.
Formålet er at ruste dem bedre til at mestre deres situation og
forebygge, at deres problemer forværres. I rådgivningen
arbejdes der bl.a. med mestringsstrategier, problemløsning,
styrkelse af robusthed og at lære at håndtere det uforudsete. En
vigtig dimension er at sætte de unge i stand til at italesætte
deres behov og blive i stand til at modtage hjælp.

Rådgivningens grundlæggende metode er det brede
sundhedsbegreb, som overordnet handler om støtte til at skabe
de fornødne rammer for, at unge kan udvikle sig og mestre deres
liv, og de udfordringer de står overfor. Den fokuserer på de
styrker, en person allerede besidder, og træning af de styrker der
yderligere behøves for at løse de udfordringer, som problemerne
medfører. Ideen er ikke at ignorere problemer, men i stedet at
opkvalificere og understøtte de positive potentialer hos
personen.
Målgruppen er unge psykisk sårbare mellem 16 og 25 år. Der er
en særlig fokus på at få kontakt med og tilbyde unge mænd
rådgivning.
Rådgivningen forventes at omfatte 300 unge årligt.

Den dygtige
chatrådgiver
Chatrådgivningen i UngTilUng-projektet udvikler sig hele tiden. Der
er mange henvendelser dagligt, og de frivillige har travlt med at
besvare spørgsmål og give gode råd.
I dag er rådgivningen baseret på de frivilliges egne erfaringer, så
der er brug for at supplere med et fagligt indhold for at forbedre
kvaliteten i rådgivningen. Derfor tilbyder Den Boligsociale Fond nu
et særligt kursus for de frivillige chatrådgivere, så de bliver
dygtigere og bedre til at håndtere de mange henvendelser.
Kurset, der er blevet til med støtte fra Socialstyrelsen, begynder i
oktober, og der holdes 12 webinarer – et hver måned. Hvert
webinar er på ca. to timers varighed og kommer til at indeholde:
-

Chatrådgivning (tilgang og etik)
Målgruppeforståelse
Hvordan bruge egne erfaringer
Grænsesætning (hvordan kan jeg beskytte mig selv?)
Positiv psykologi og psykiske udfordringer
Fordele og ulemper ved digital kommunikation
Vigtige rådgiverfærdigheder (at lytte aktivt, at stille
spørgsmål, at udfordre)
Hvis jeg ikke kan hjælpe (hvem kan jeg henvise til, hvis
ikke jeg kan hjælpe brugeren?)
Chatrådgiverens værktøjskasse – her bliver der
præsenteret en række værktøjer, som rådgiverne kan
trække på i deres arbejde med brugerne. Der bliver
præsenteret øvelser/ værktøjer og forklaringer til hvad og
hvordan de kan anvendes. F.eks. håndtering af
tankemylder/ skemaer over triggere/ power pose/
sårbarhedstræning/ åndedrætsøvelser/
taknemmelighedsøvelser/ fysiske øvelser.

Kurset vil betyde, at de frivillige chatrådgivere kan give brugerne
flere konkrete råd, så de får mere energi og større selvværd, så de
bliver bedre rustet til at håndtere hverdagen.
Der er pt. tilknyttet 31 chatrådgivere fra hele landet til UngTilUngprojektet.

3

4

CTU
Center for Trivsel (CTU) har med projekt ”Kraftværk” et tilbud for
børn og unge mellem 10-17 år.
Siden starten har 12 børn deltaget i Kraftværk på hhv. Rødby skole
og i foreningens lokaler i Nakskov. For at få kontakt med
målgruppen blev rekrutteringsstategien for Kraftværk ændret til at
blive udbudt til børn, der generelt mistrives. Tea er stadig ansvarlig
for Kraftværk og har nu både individuelle samtaleforløb og vil
deltage i gruppebehandlingsforløb for børn. Dygtige frivillige har
efterhånden en større funktion i den praktiske udførelse i
Kraftværk.

Samtaleforløb
Vi har aktuelt ca. 60 afsluttede eller igangværende, individuelle
samtaleforløb i aldersgruppen 13-25 år og 3 familiesamtaleforløb.
Deltagerne i samtaleforløbene har – udover at være opvokset i
familier med rusmiddelproblemer – ofte været mobbet i skolen,
har enten udviklet sig til at være meget udadreagerende eller det
modsatte, stille og indadvendte, har lavt selvværd, har mange
konflikter i familien, har selv problemer med afhængighed af
rusmidler, er inaktive, har stort fravær fra uddannelser, har
præsentationsangst og har svært ved at se en fremtid. Mange har
været udsat for vold i barndommen. Nogle også for seksuelle
overgreb. Nogle kæmper med selvmordstanker og er depressive.
Mange kan ikke mærke egne behov og kender ikke sig selv.
Udbyttet har eksempelvis været: at mindske eller helt stoppe
afhængighed af rusmidler, at kunne identificere og ændre egne
tankemønstre og derved åbne op for at se livet også er godt, at få
stoppet uhensigtsmæssige relationer, at kunne håndhæve egne
grænser, at tage ansvar for eget liv, at afskrive en forælder og
finde fred med det, at finde frem til hvad der giver øget trivsel,
metoder til at kunne mærke andre følelser end sorg eller vrede, at
få øget selvværd og dermed også turde tro på en god fremtid.

Gruppeforløb
I september afholder Jane møder med skoler på Vestlolland, med henblik på at planlægge
gruppebehandlingsforløb for børn.
En medarbejder fra CFA (Center For Afhængighed, Guldborgsund) har sammen med Jane startet et
lukket gruppeforløb, som primært er for Voksne Børn af Alkoholikere (VBA). Deltagerne er fra CTU,
CFA og Grib Chancen. Formålet er vidensformidling, terapeutisk arbejde og netværksdannelse. Jane
har desuden lånt CFAs lokaler til et åbent gruppeforløb den sidste tirsdag i hver måned. Formålet er,
at deltagerne får viden om og i praksis afprøvet, diverse teknikker til stressreducering, bedre søvn og
indre ro.
Jane har været ene om de individuelle samtaleforløb, indtil Lea fra Grib Chancen overtog CTUhenvisningerne fra de to lollandske produktionsskoler. Tea tager nu også samtaleforløb, og Tea og
Jane fordeler fremover indkomne henvendelser om individuelle samtaleforløb i mellem sig.
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Makkerlæsning
Den Boligsociale Fond har fået støtte til projekt ”Makkerlæsning”.
Formålet er at opkvalificere frivillige som makkerlæsere for udsatte
børn og motivere børnene til at læse i rare og hyggelige omgivelser.
De frivillige skal bibringes forskellige metoder til at motivere
børnene og overvinde eventuel modstand samt give børnene gode
læseoplevelser på en anderledes måde, end det sker i skolen.
Kurset bygger på Socialstyrelsens projekt ”Makkerlæser” og
omfatter bl.a. introduktion til makkerlæsermetoden, de frivilliges
roller og opgaver, intro til læsefærdighedstræning, faglige og
sociale udfordringer, etablering af relationer og motivation til
læsning, etik og tavshedspligt samt if til at komme i gang.
Kurset, der starter i oktober og varer 6 måneder, får 12-15
deltagere og henvender sig til frivillige i projekt CTU,
Trekronercaféen og Bedste Ven-ordningen samt andre, der
brænder for at gøre en særlig indsats i udviklingen af usikre børns
læsefærdigheder, nærvær og gode relationer.
Interesserede kan henvende sig til Merete Dobusz på mail:
md@boligsocial.dk

En solskinssøndag i august
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Trekronercaféens brugere drog på udflugt en søndag i
august. 36 voksne og 19 børn deltog i turen, så bussen var helt fyldt op.
Cafeen lagde bus til mens forældrene sørgede for deres egen mad.
Udflugten gik til Ravnsby Bakker, Dodekalitten og Reventlowsparken, så deltagerne fik set noget af
Lolland som de aldrig tidligere har set – uden de store udgifter.

Ravnsby Bakker er et bakket landskab på Lollands nordøstkyst ud
mod Smålandsfarvandet. Området er meget atypisk for øen, der
ellers er meget flad og har flere store inddæmmede områder under
havets overflade. Ravnsby Bakker det kaldes derfor også for De
lollandske Alper og Det lollandske Schweiz.
I landskabshaven, Reventlowsparken ved herregården Pederstrup
findes talrige spor af parkens over 300 år lange historie. Spor, der
afslører sig, når man nyder udsigten over søerne fra frøknernes
tehus fra 1834, går på opdagelse blandt parkens talrige
monumenter eller drager på eventyr rundt til parkens eksotiske
træer.
Dodekalitten hedder kunstværket for foden af Ravnsby Bakker ved Kragenæs på det nordlige Lolland. Dodeka
betyder tolv på græsk. Dodekalitten kan oversættes med Tolvstenen. De tolv stenstøtter er mellem syv og ni
meter høje, hvoraf de øverste to meter er hugget ud som ansigter.

Vigtige samarbejder
Selvom Foreningen Den Boligsociale Fond er stor i forhold til mange andre frivillige foreninger, er vi
ikke så store at vi kan klare os selv – og det skal vi heller ikke.
Samarbejdet med Hillerød, Lolland, og Guldborgsund kommuner er rigtig godt – og omfatter nu også
skolesektoren i Lolland Kommune. Pt. samarbejder vi med ældreområdet i Lolland Kommune om en
projektansøgning til Sundhedsstyrelsen, der handler om demens.
Samarbejdet med Frivilligcenter Hillerød og Frivilligcenter Lolland er også fint. Derimod har været
noget organisatorisk kludder i forbindelse med vort medlemskab af Frivilligcenter Guldborgsund. Det
er ved at være på plads. Vi er i øvrigt repræsenteret i bestyrelsen i Frivilligcenter Lolland, og vi
anvender frivilligcentrenes lokaler både i Nakskov, Maribo og Hillerød.
”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.”
(Citat fra sektorchef Allan Ruders nytårstale til Den Boligsociale Fond i 2017).

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

