Den Boligsociale Fond

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

Indhold

Efter sats-puljen
Den årlige generalforsamling i maj blev afholdt i Nakskov med
ca. 20 deltagere.
Som tidligere indledes generalforsamlingen med et fagligt oplæg.
Det var i år Anne Riis, der fortalte om samarbejdsprojektet med
Lolland Kommune: Rådgivnings og Aktivitetscentret for yngre
demensramte.
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Et meget spændende oplæg, der medførte stor spørgelyst.

✓

På selve generalforsamlingen blev beretning og regnskabs
enstemmigt vedtaget og godkendt.

✓

Hans Peter Hansen ønskede at træde ud af bestyrelsen efter
mange års aktiv indsats. I stedet blev Lea Lyngholm Nielsen valgt.
Lea har tidligere siddet i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant, men efter hun ophørte for at starte egen
virksomhed, fortsætter hun i bestyrelsen som medlemsvalgt.
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Efter sats-puljen
Trivselskoordinatoruddannelse
Styrk din hjerne
Selvværd – et
fundament for at
indtage verden
Ungecafé i udvikling
Det bedste liv
Familienetværket
fortsætter
Nyt onlinetilbud til unge
på Lolland og Falster
Kursus for frivillige bør
gentages
Familieferie med sol,
sæbebobler og
sammenhold
Drop zonen

Foreningen har hovedsagelig aktiviteter på Lolland og i
København. Aktiviteten i København er internetbaseret og
dækker hele Danmark. Desuden er der usikkerhed om, hvad der
kommer efter Sats-puljens nedlæggelse – eller om der kommer
noget.
På den baggrund vil der på næste års generalforsamling blive en
drøftelse af, om det er den rigtige måde, vi har organiseret
foreningen på.
Det bliver et travlt år.
Mogens Hansen
Formand for Den Boligsociale Fond

Bliv medlem af Foreningen Den
Boligsociale Fond og vær med
til at præge det lokale sociale
arbejde. Det koster 100 kr. om
året.
Bliv frivillig og hjælp udsatte
borgere.
Støt med et bidrag.
Læs mere på om vores arbejde
på www.boligsocial.dk
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Trivselskoordinatoruddannelse
Vi har i UngTilUng gennem de seneste måneder arbejdet på at
udvikle en uddannelsesweekend for 15 frivillige trivselskoordinatorer. Uddannelsen finder sted d. 28-29. september i
København.
Uddannelsen er en del af projektet ”Trivselskoordinatorer”, der er
et et-årigt projekt, støttet af Sundhedsstyrelsen, hvor indsatsområdet er mental sundhed.
Formålet med uddannelsen er at klæde trivselskoordinatorerne
på til at have et særligt fokus på trivsel under rådgivningen i
UngTilUng. Deres opgave består i at udvikle trivselsmateriale eller
trivselstiltag, der kan støtte vores øvrige frivillige i deres arbejde
med at fremme trivslen hos unge med sociale og følelsesmæssige
udfordringer samt lave materiale eller tiltag, som de unge kan
gøre brug af i deres hverdag.
Målgruppen er unge mellem 16 og 35 år, der mistrives og oplever
udfordringer såsom ensomhed, manglende socialt netværk,
selvstigmatisering, manglende selvværd og selvtillid, oplevelse af
at føle sig anderledes og alene med deres udfordringer samt have
svært ved at håndtere deres udfordringer i hverdagen.
Det er meget forskelligt, hvad der får den enkelte til at trives i
hverdagen, og derfor kan trivselsmaterialet og trivselstiltagene
også favne bredt. Temaer til materialet kan f.eks. være ensomhed,
selvværd, mindfulness, sociale relationer, præstationsangst,
stress, studiepres m.m.
Hertil kan trivselskoordinatorerne f.eks. formidle trivselsbudskaber gennem video’er, podcasts, artikler, blogindlæg, de
sociale medier, eller de kan lave lokale eller online fællesskaber
for unge, afhængigt af deres kompetencer.
Trivselskoordinatorerne vil løbende
gennemgå et uddannelsesforløb bestående
af webinarer og sparringsmøder, hvor de får
feedback og sparring på deres idéer og
materiale, der i sidste ende vil blive anvendt
på trivselsplatformen UngTilUng.com eller
på vores sociale medier.
Vi ser i UngTilUng frem til en spændende og
lærerig uddannelsesweekend og -forløb med
vores seje nye trivselskoordinatorer!

Styrk din hjerne
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Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er
begyndt at få hukommelsesudfordringer.
Som omtalt i sidste nyhedsbrev, var det nye tiltag i Styrk din
Hjerne-projektet, at vi skulle ud i områderne/distrikterne i Lolland
kommune for at nå folk med vores håbefulde budskab, at det kan
nytte at gøre noget for at udsætte eller forebygge demens.
Så ideen var, at vi lånte Frivilligcentrets lille campingvogn, der var
fint dekoreret og at vi så skulle være bemandet med en
medarbejder fra Den Boligsociale Fond, en frivillig, samt en
demenskonsulent og en forebyggelseskonsulent fra kommunen.
Kommunens konsulenter var de medarbejdere, der var tilknyttet
de distrikter vi besøgte.
Dette lille team trillede så ud i otte områder i Lolland kommune i
maj/juni måned.
Vi havde dekoreret campingvognen med diverse plakater, rolls-up
og foldere og infomaterialer i øvrigt. Campingvognen blev hentet
tidlig morgen af en frivillig, kørt ud til større indkøbssteder, som i
forvejen var blevet varslet om besøget. Vi blev taget rigtig godt
imod af de handlende – nogle steder også budt på kaffe og kage.
Vi placerede os tæt på indgang og indkøbskurvestativet – satte
markise, bord og stole ud samt materialerne - og så fik vi en god
kontakt og snak med borgerne, som kom ind og ud af butikkerne.
Vejret var rigtigt forårsvejr med sol og regn, så det var godt med
markisen og en ekstra trøje ind imellem.
Det var en rigtig god oplevelse, spændende og sjovt til tider. Dels
havde vi en god kommunikation indbyrdes, kommunens
medarbejdere og os fra Den Boligsociale fond, dels var borgerne
interesserede i at høre hvad der kan gøres omkring forebyggelsen
af demens.

Ved du,
hvad du
selv kan
gøre for at
nedsætte
risikoen for
demens?
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Vi havde kontakt med omkring 350 borgere på turen rundt til de
otte steder, vi besøgte. Interessen fra borgerne var svingende,
størst ude i de mindre steder på landet, men vi nåede at få
vores budskab omkring forebyggelse af demens ud til rigtig
mange mennesker. En gevinst var, at nogle af de borgere vi fik
kontakt med, som havde været igennem et forløb med demens
hos deres kære, fik her en lejlighed til at fortælle om deres
forløb og om, hvor svært det havde været – de gav udtryk for en
glæde/lettelse over, at der var nogen som ville lytte til deres
historie.
Konklusionen med karavane-besøget var, at det havde været
godt givet ud – både med info til borgerne og samarbejdet med
kommunen. Så hermed er ideen givet videre…….
Projektleder er Anne Riis
Mobil: 2636 2764 – Mail: ar@boligsocial.dk

Center for Trivsel og
Udvikling:

I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og
unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddelproblematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb
og gruppeforløb.
De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mangeartede og kan være alt fra manglende sammenhængsfølelse og
forståelse af egen situation, skoleværing eller knas i parforholdet
til massive omsorgssvigt og traumatiske oplevelser i kortere eller
længere perioder. Det der er fælles for dem alle er, at der er eller
har været problemer med alkohol, stof -eller pillemisbrug i deres
familie.
Selvom problematikkerne vi arbejder med, er mangeartede, så
findes der nogle temaer, der går igen hos næsten alle. Ét af de
temaer er selvværd. Eller rettere; manglende følelse af selvværd.
I nærværende indlæg vil jeg derfor zoome lidt ind på, hvad det
her selvværd er for noget, og hvorfor det er så vigtigt.
Allerførst er det på sin plads at få defineret, at selvværd i denne
forståelse er følelsen af egen værdi som det menneske, man er.
Den følelse kan således være høj eller lav, og den kan svinge alt
efter hvilke sociale arenaer man befinder sig i.

Selvværd – et
fundament for
at indtage
verden

Den spæde start
Når det lille barn kommer til verden, er det som en lille ”verdens
navle” fyldt med behov, som skal stilles af mor og far (eller de
primære omsorgsgivere). Det lille barn besidder endnu ikke
beskedenhed, evne til behovsudsættelse eller tålmodighed. Ej
heller har det en følelse af at fylde for meget, være anmassende
eller belastende. Derimod er det fuldstændig drevet af at få
omsorgsgiverne til at hjælpe sig, og det lille barn kræver sin ret til
at få stillet sit akutte behov for føde, søvn, trøst, tryghed samt
opmærksomhed nu og her.

Fundamentet for et godt selvværd er den grundlæggende
oplevelse af, at man er elsket, ønsket; at ens følelser og behov
er vigtige, og at der er en interesse i én. Når barnet bliver mødt i
sine behov, bliver det bekræftet i netop dét.
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Det er i den lille familie, med forældrene, at dette fundament
grundlægges og udvikles. Og det er vigtigt bl.a. fordi barnet, når
det kommer ud i mødet med verden, finder ud af at der findes
andre ”verdens navler”, og at det ikke altid er dets egne behov
der kommer først, og der vil ikke altid være en nysgerrighed,
interesse og en kærlighed til det lille barn, som vil kunne nærme
sig forældrenes.

Når opbygningen af et godt selvværd bliver vanskeligt
Dér, hvor barnets selvværd kan blive udfordret, er selvsagt
særligt dér, hvor forældrene ikke kan læse og møde barnets
behov. I familier hvor mor og/eller far f.eks. har en afhængighed
af alkohol, kan det være svært at sætte barnet først, netop fordi
afhængigheden og hvad der følger med den, fylder mere. Noget
af det, vi har set med nogle af de børn og unge vi har i forløb, er
at det i familier med rusmiddelproblemer ofte kan følge med, at
forældrene er følelsesmæssigt distanceret eller slet ikke til
stede. Enten fordi de er påvirket af et rusmiddel, abstinente,
eller fordi de er fokuseret på den anden forælders afhængighedsproblem.
Nogle gange medfører det også hos forældrene en
uforudsigelig, aggressiv adfærd, psykiske sammenbrud og
grænseoverskridende handlinger overfor barnet. Der kan være
forældre, der forsøger at skjule afhængighedsproblemet overfor
barnet og lave bortforklaringer som kan bevirke, at barnet bliver
forvirret og usikker på egne oplevelser af situationen. Der kan
også være trusler om at barnet vil blive fjernet, hvis det ikke
bliver holdt hemmeligt, hvad der foregår derhjemme.
Når hverdagen er præget af den form for kaos, som er
eksemplificeret ovenfor, kan det være næsten umuligt for
barnet at opbygge et højt selvværd, fordi afhængigheden og
hensynet til det, altid vil komme i første række. Barnet vil skulle
lære at agere og navigere i forhold til forældrenes behov, som
led i en overlevelsesstrategi, frem for at mærke efter eller
reagere på egne behov og følelser.
Fra nogle af vores unge har vi eksempler på, at de i deres
barndom har haft en hverdag med mange bebrejdelser,
skældud og sågar vold. Nogle mindes at være flygtet fra
hjemmet med den ene forælder, når den anden blev for
aggressiv, uden at der nogensinde blev talt om det efterfølgende. Sådan var det bare.
For mange af de unge har skoletiden været meget vanskelig.
Når det har været svært at koncentrere sig og svært at rumme
alt det, der skal foregå i en skole, når livet derhjemme var i
kaos, har de ofte fået en oplevelse af passe dårligt ind i skolen.
Det faglige har ofte haltet, og mange har tilmed også haft en
skolegang præget af mobning.

Når verden er
fyldt med kaos,
kan det være svært
at opbygge sit
selvværd.
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Så når mange af de unge vi møder, ofte har et meget lavt selvværd,
så hænger det tit sammen med, at de kontinuerligt er blevet vist, at
de har mindre værdi end f.eks. alkoholen, og at deres følelser,
behov og forståelser ikke har været vigtige at forholde sig til. Ligeså
hænger det også sammen med, at det netop foregår i de år, hvor
de danner deres selvforståelse.
Barnets forståelse af sig selv bliver især opbygget af dét, de
mennesker der er rundt om dem, fortæller om dem. Både til barnet
selv og det de fortæller til andre om barnet (når barnet hører det).
Det er her de får at vide: ”Du er god til at lege med andre; du er
kærlig; du kan godt lide at male…” etc. Men det er netop også her,
de risikerer at blive uhensigtsmæssigt bebrejdet og får at vide, at
de er belastende, og at de f.eks. skaber problemer i skolen. Hvis de
ovenikøbet bliver mobbet i klassen med at være grim, dum eller
ulækker, så er det dén forståelse af sig selv, de ofte står tilbage
med og den værdi, de tillægger sig selv.

Hvorfor al den snak om selvværd?

Selvværd ligger
som fundament
for måden at
tage del i verden
på.

Årsagen til, at selvværdet er så relevant at kigge på, er at man godt
kan argumentere for, at det ligger som fundament for måden man
tager del i og griber verden an på. Ofte kommer lavt selvværd i
form af selvbebrejdelser, skyldfølelse og frygt for, hvad andre
tænker om én. Det kan f.eks. vise sig på den måde, at man arbejder
meget hårdt for at please andre, bruger afsindigt meget tid på at
overveje samtlige skridt man tager (f.eks. hvad man vælger at tage
på af tøj), fordi man er bange for, hvad der tænkes om én. Det er et
helt enormt hårdt arbejde at skulle forholde sig til, hvad andre kan
tænke om én samtidig med, at man måske selv tænker om sig, at
man er grim, dum og næsten ingen ret har til at være her.
Hvis det er sådan et fundament, man har, når man skal deltage i
verden, bliver det utrolig vanskeligt at klare sig godt i uddannelse,
arbejdsliv, i parforhold, i forældrerollen – ja, i selve det at være
menneske – og det er derfor, det er så vigtigt med et fokus på
selvværdet.
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Hvordan arbejder vi så med det selvværd?
De unge kommer til os af forskellige årsager, og det er sjældent at
det er selvværdet alene, vi arbejder med. Men det har altid en
plads, og der bliver altid arbejdet med det, hvad enten det er
eksplicit eller implicit.

Vi hjælper dem
til at forstå
årsager og
bevæggrunde.

Der kan aldrig blive tale om én bestemt måde at gribe de
forskellige børn og unge an på – det er altid forskelligt. Men noget
af det, vi f.eks. kan arbejde med ift. Selvværdet, er at give de unge
nye perspektiver på deres oplevelser i barndommen, og hjælpe
dem til at forstå at de reelt ikke ejer den skyld, de ofte går og
bærer på. Vi hjælper dem til at forstå årsager og bevæggrunde til
nogle af de handlinger og problematikker, de skammer sig over, og
som de er blevet bebrejdet for, så de får mulighed for at se sig selv
med mere milde øjne og som mennesker, der har reageret og
ageret med meget få redskaber i bagagen, på fuldstændig umulige
omstændigheder.
Vi er godt forankret indenfor den positive psykologi, der ikke som
mange (mis)formoder, handler om at alting skal være positivt, og
at vi ikke vil tale om problemerne. I modsætning til samtlige andre
psykologiske retninger, der har stort fokus på psykiske sygdomme
og svagheder, så beskæftiger den positive psykologi sig derimod
med menneskepsykens sundhed og styrker. Det betyder for os, at
vi er meget nysgerrige på den unges ressourcer og styrker og på at
hjælpe den unge til at få øje på, hvor helt unik han eller hun er. Det
handler også om at give de unge bevidsthed om, at han eller hun
har mulighed for at tage livet i egen hånd og også gøre noget aktivt
for at få det bedre.
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Arbejdet med selvværdet, er arbejdet med følelsen af egen
værdi. Og dér, hvor det nogle gange kommer til udtryk at den
unge faktisk har fået et mere styrket selvværd, er når han
f.eks. fortæller om, at han nogle dage forinden havde sine
venner på besøg, som så mange gange før. Men at han denne
gang lagde mærke til, at det faktisk kun er deres musik de må
høre, at de roder køkkenet til uden at rydde op, og at de
egentlig ikke viser nogen interesse i ham – og at han faktisk
ikke synes, det er okay. Det er bl.a. her den unge begynder at
se sig selv som et værdifuldt menneske, der fortjener nogle
gode venner der giver noget igen. Dét er et godt skridt på
vejen mod at føle at man har en ret og en plads i denne
verden, på lige fod med alle andre.

Tid og investering
Der findes desværre ikke en ”quick fix” på en hårdt belastet
barndom og en forståelse af sig selv som værende uden værdi.
Det tager tid og kræver investering, både hos behandleren og
hos den unge. De unge skal have opbygget en tillid til, at
behandleren rent faktisk gerne vil dem, og at de kan stole på
at behandleren tager dem alvorligt og mener det, han eller
hun siger.
Derfor er det også vigtigt, at man som behandler bruger sig
selv som menneske. At man reagerer og responderer
autentisk, at man normaliserer at mennesker ikke er perfekte,
og at man nogle gange godt bare kan sige ”pyt med det”. Der
kan være behov for at behandleren lærer og viser den unge,
at alting ikke behøver at være sort/hvidt, og at man ikke
behøver at tage alting dødalvorligt. Og hvis der er nogen der
ikke kan lide én, så kan man faktisk ikke vride armen om på
dem, for at få dem til at ændre mening, og at man måske bare
i stedet skal bruge sit krudt på nogen der kan. Så kan livet
blive lidt lettere.
Men det tager tid at finde ud af, og det er derfor det er så
vigtigt, at der findes tilbud som CTU, hvor der rent faktisk er
den tid til - og mulighed for at investere i børnene og de unge,
uden at de skal betale for det. Det ved alle de, der henviser til
os også. De arbejder ofte med nogle rammer og en lovgivning
der begrænser deres muligheder for at give de unge dét, de
som fagpersoner vurderer, vil være bedst for dem.
Derfor sætter vi stor pris på vores samarbejdspartnere og
dem, der henviser til CTU, fordi vi er alle sammen mennesker,
der fra hver vores position, og hver vores rammesatte
handlemuligheder, brænder for de bedste muligheder og et
godt liv til alle.
Tea Berg Skailand, behandler i CTU
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Det er vigtigt, at
man som
behandler
reagerer
autentisk.
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Unge Café i
udvikling
Unge cafeen ændrer sig en smule i løbet
af efteråret. Vi er nemlig i gang med at
udvikle cafeen, så den bliver endnu mere
attraktiv end hidtil.
De hidtidige erfaringer viser os, at når der
er en aktivitet i cafeen, dukker der flere
op, som f.eks. når der er fællesspisning en
gang om måneden. Den slags tiltag vil vi i
samarbejde med de frivillige i cafeen,
vores nyopstartet frivilligkorps og
fagmedarbejdere udvikle på.
Vi arbejder på at lave oplæg for de unge,
tage på ture eller lignende sjove
aktiviteter. Vi glæder os til at gå en tid i
møde, hvor vi kan kaste nogle bolde op i
luften og gribe dem, som giver mening.

Foredrag om det bedste liv
Den 4. oktober holder læge og hjerneforsker Ellen Garde
foredrag på Nakskov Bibliotek om demens og hjernens
forunderlige netværk.
Hvordan sætter livet spor i vores hjerner? Hvor påvirkelig er en hjerne egentlig? Hvordan passer
du bedst på din? Og hvordan kan du støtte dem i dine omgivelser, der har demens?
Det er nogle af de spørgsmål, Garde vil sætte fokus på i dette foredrag, der er kommet i stand i
samarbejde med Lolland bibliotekerne, DGI og Alzheimers foreningen.
Kom og hør om hvordan fysisk aktivitet, netværk og venlighed kan være nøglen til det bedste liv for din hjerne, for dig og for dem omkring dig.
Billetter bestilles på Lollandsbib.dk – det er gratis at deltage.
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Familienetværket forsætter
Familierne fra sidste års familieferie har valgt fortsat at mødes. Det sker
med to frivillige ved roret og med en bevilling fra Lolland kommune til
at afholde udgifter til aktiviteter.
Familierne har i løbet af sommeren mødtes til snobrødshygge i en af
familiernes kolonihave. Deres planer for fremtiden er, at de skal mødes
ca. hver anden måned til en gang fælles hygge, hvor de deltagende
familier hjælpes ad med at planlægge og udføre aktiviteten. De anvender deres facebookgruppe til at lave aftaler.
Der er ca. 20 deltagere til disse netværksdage – et rigtig flot resultat
efter familieferien 2018.

Nyt online tilbud til unge på LollandFalster
Vi har startet en lokal online chat på Lolland/Falster. Chatten hedder
Lean On Me, og den henvender sig til de unge på Lolland og Falster, der
har brug for nogen at tale med, både om misbrugsproblematik og om
andre spørgsmål.
Her vil de kunne få vejledning om, hvilken hjælp de kan få igennem CTU.
Men chatten er til alle unge, som har brug for nogen at tale med, og de
vil blive mødt af nogle omsorgsfulde, nærværende frivillige med gode
skriftlige lytte-egenskaber.
Adgang til chatten sker via www.ungtilung.com/lf , og til at starte med
er chatten åben hver tirsdag fra 19-21.

Kursus for frivillige bør gentages
Fredag d. 6. september afholdte vi kursus for de frivillige om Grænser,
magt og afmagt i det frivillige omsorgsarbejde. Kurset var tilrettelagt af
Connie Hjelm fra Center for frivilligt socialt arbejde og var en blanding af
oplæg og gruppesnakke.
Vi fik rigtig mange gode værktøjer til vores arbejde med mennesker –
hvad enten det er professionelt eller frivilligt. Gennem kurset fik vi
redskaber til at finde ud af hvad vores opgave er, når vi laver frivilligt
arbejde, hvordan vi finder grænsen mellem at være personlig og privat,
hvordan vi kan øve os i at være i vores afmagt, og hvad afmagten kan
give os og meget mere.
Vi var 13 deltagere, som fik en rigtig god oplevelse, som er værd at
gentage en anden gang.

Familieferie med sol,
sæbebobler og
sammenhold
Årets Familieferie blev afholdt i juli måned, hvor turen gik til
Stubbekøbing. I alt deltog 13 familier på ferien.
13 familier, 46 deltagere, 2 frivillige og 2 ansatte – d. 15 juli kunne
ferien gå i gang.
Vi havde fundet er dejligt sted i Stubbekøbing, med mange
værelser og finde udendørsarealet, hvor der var mulighed for
mange sjove aktiviteter. Familierne ankom løbende om eftermiddagen, hænderne fyldt med oppakning. Et par af familierne var
gengangere fra sidste år, men de fleste var nye ansigter. Alle fik
tildelt værelser og pakket ud. Den første aften gik med introduktion til stedet og hinanden.
I år havde vi arrangeret to ture ud af huset, den første gik til
krokodille zoo, som lå få kilometer fra feriestedet. Det store hit på
denne tur var, at alle børnene fik mulighed for at holde en lille
krokodille. En dreng havde i starten ikke lyst, men da
krokodillepasseren gik rundt og viste den lille krokodille frem,
rørte drengen alligevel ved krokodillen – og lyste op i stolthed.
Den helt store tur lå midt på ugen, vi skulle tidligt op og med bus
til Bonbon land. Busturen tog en time og det passede helt perfekt
ift. Familierne. Alle fik indgangspas og en spisebillet og så gik
familierne ellers i gang med at prøve forlystelser. Flere af
familierne gik sammen og hyggede. Ved middagstid spiste de
fleste af os sammen og børnene fortalte ivrigt om hvad de havde
oplevet. Oplevelserne forsatte indtil vi skulle hjem og have
spaghetti med kødsovs.
Udover disse to dejlige ture, lavede vi en masse sjov på
feriestedet. Den første formiddag havde en frivillig hjemmefra
lavet en kæmpe dunk sæbebobler, så der blev lavet kæmpebobler,
sæbebobleslanger og andet sjov – det var en kæmpe succes.
Torsdag var store lege og festdag – ansigtsmaling blev fundet
frem, så børnene kunne blive pyntet – det endte dog med at det
var børnene som malede de voksne til stor fornøjelse for børnene.
Torsdag var også vores sidste aften, så vi skulle feste med grillmad
og sodavand. 3 af aftenerne blev der tændt bål, med sang og
skumfiduser, og sidste aften var ingen undtagelse, man kunne
godt mærke at familierne lige skulle nå at have det sidste med.
Som afslutning på ferien fik vi planlagt 5 dage over det næste
halve år, hvor familierne skal mødes og lave forskellige aktiviteter
sammen – De besluttede sig for bl.a. for at lave desserter sammen
og lave en halloween fest. Familierne skal selv være med til at stå
for dagene, så stort set alle familier har ansvar for en af
aktiviteterne. Familierne har første møde efter ferien søndag d. 8.
september, og der er allerede mange tilmeldte, så det tyder på at
blive endnu en succes.
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Drop Zonen
Bliv medlem af
Foreningen Den
Boligsociale Fond
og
vær med til at
præge det lokale
sociale arbejde.

Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig
bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen.
Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzoneprostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb
med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og
støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har
behov for det.
Der bliver tale om en online-tjeneste, som forankres i
UngTilUng.com

Læs mere på

www.boligsocial.dk

Modelfoto

Støt Foreningen Den
Boligsociale Fond med
et kontant bidrag på
konto 1551-10773938

