Foreningen
Den Boligsociale Fond
Årsberetning 2019

Den Boligsociale Fond har 20
års jubilæum i 2020.
Det har været 20 spændende
år, og foreningen har ændret
sig en del undervejs.
Det bærende element i
udviklingen har været
inddragelse af civilsamfundet,
dét der nu defineres som
frivilligt socialt arbejde. Men
også inddragelse af vore
brugere, så vi kan drage nytte
af deres viden og erfaringer.

Foreningen Den Boligsociale Fond arbejder for at forbedre forholdene for mennesker, der befinder
sig uden for samfundets hovedstrøg.
Vi beskæftiger os 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
almindeligbolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre
alvorlige personlige problemer.
Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillige.
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Metodeudvikling og
brugerinddragelse i
front

civilsamfundet, dét der nu defineres som frivilligt socialt
arbejde. Men også inddragelse af vore brugere, så vi i
arbejdet kan drage nytte af deres viden og erfaringer.
Vi har fulgt med tiden og med den udvikling, der er sket
på det digitale område. Ja, måske kan vi tillade os at
sige, at vi har været på forkant med den digitale
udvikling.
Vores internetbaserede rådgivning har udviklet sig
markant. UngtilUng er nu en platform med mange
forskellige rådgivningstilbud og omfatter til stadighed
større og større grupper, idet vi også har digitaliseret
rådgivning i forhold til gråzoneprostitution og til
personer, hvis forældre har misbrugsproblemer.
Og som det nyeste skal vi til at lave en platform for
pårørende til demensramte.
Vi har hele tiden fastholdt målgruppen for foreningens
arbejde, idet vi i dag måske har større fokus på ældre,
end vi havde ved foreningens start.
Vores samarbejde med kommunerne har i også ændret
sig – fra at være et samarbejde til samskabelse og nu,
hvor vi har indgået egentlige partnerskabsaftaler.

Dynamikken er bevaret
Så foreningen har bevaret sin dynamik – vi er stadig i
bevægelse for at kunne kommen med tilbud til sårbare
grupper. Vi udvikler hele tiden metoderne i ønsket om
at gøre vort arbejde endnu bedre. Men foreningens
værdigrundlag er det samme, som det var ved
foreningens start.
Der er i årsberetningen afsnit om de enkelte aktiviteter.
Vi håber de bliver læst med interesse.
Og vi ser frem til endnu flere gode år for Den
Boligsociale Fond.
Mogens Hansen, formand

I år er det 20. gang, Den Boligsociale Fond holder
generalforsamling.
Det har været 20 spændende år, og foreningen har
ændret sig en del undervejs. Vi startede med at opføre
boliger til personer med psykiske udfordringer og samtidig lave metodeudvikling.
Vi står stadig fast på at lave metodeudvikling. Det
bærende element i udviklingen har været inddragelse af
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CTU

Det er børnene,
det hele
handler om
Det er børnene og de unge, det hele handler om i CTU.
De færreste af dem har haft de nemmeste
omstændigheder i livet. På trods af det, besidder de
utrolig mange ressourcer, og det er noget af det, vi kan
hjælpe dem til at erkende.
De børn og unge, vi møder, er forskellige. Deres
udsathed og resiliens (modstandskraft) varierer, og
deres måder at håndtere deres liv på varierer. For en
stor del af dem gælder, at de har svært ved at
koncentrere sig, at være alene, at tro på andre
mennesker, at føle at deres egne behov og følelser er
vigtige. De har ofte meget vrede i sig, er
selvbebrejdende, er blevet mobbet i skolen og har lavt
selvværd.
Det kan medføre udfordringer i forhold til
skole/uddannelse, socialt samvær, parforhold og
forældrerolle og nemt føre til en gentagelse af de svigt,
de har oplevet i barndommen. Igennem registrering af
problemstillinger i familierne kan vi se, at problemerne
med rusmidler som oftest blot er én af de faktorer, der
gør sig gældende. Andre faktorer er social isolation, at
være uden for arbejdsmarkedet, kroniske lidelser og
forældre, der selv har det svært i livet. Nogle unge har
flyttet rundt med deres mor til forskellige nye
bonusfædre, nogle har i perioder været kastebold
mellem forældrene, har boet alene hos en tidligere
bonusforælder, hos bedsteforældre eller været anbragt
i kortere eller længere tid. De har haft mange skoleskift
og skiftende relationer.
Andre er vokset op i en kernefamilie, hvor alkohol- eller
stofforbruget ikke har været tydeligt, og hvor børnene
ikke har fået hjælp til at sætte ord på deres oplevelser.
Tabuiseringen er dybt plantet i dem og forbundet med
skam, angst og ofte en fordømmende negativ holdning
overfor andre.

At vokse op med en nær pårørende, der har
rusmiddelproblemer, kan dog også give øgede
kompetencer. Mange af de børn og unge vi møder, har
en veludviklet evne til at aflæse og indstille deres
adfærd efter omgivelserne. Mange har et stort
”omsorgsgen”, som enten fører til at de søger
uddannelser, hvor de kan hjælpe andre, eller at de
bliver kæreste eller ven med nogen, der har det svært
og har behov for deres hjælp og støtte. Vreden, mange
har fået med sig, kan være en positiv kraftkilde, der kan
anvendes konstruktivt og hjælpe dem til at opnå mål i
tilværelsen. Mange udvikler en god evne til at
underholde, lave sjov og skabe en god stemning. Nogle
modnes tidligt og bliver meget engagerede og
målrettede i forhold til at skabe en anderledes
tilværelse end den, de er opvokset med.

Hvordan arbejder vi så i CTU?
Det er altid ud fra en individuel vurdering, hvordan vi
griber de unge og deres problemstillinger an. Vi inddrager systemiske, narrative, kognitive, metakognitive,
eksistentialistiske og coachingtilgange samt trækker på
en bred vifte af faglig viden og erfaring i arbejdet med
den enkelte og i gruppeforløbene. Vi er godt forankret
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inden for den positive psykologi. Det betyder bl.a., at vi
er meget nysgerrige og opmærksomme på den unges
ressourcer og styrker, og på at hjælpe den unge til også
at få øje på sine egne kvaliteter.
At rumme og se den unge skaber en bæredygtig relation
for intervention. Det gør vi ved at lytte, være empatiske,
ikke fordømme, spørge ind, være nysgerrige, engagerede og vise, at det er af betydning, hvad den unge har at
fortælle.
Mange af de unge mangler, at et andet menneske har
tid og overskud til at lytte til dem og efterfølgende kan
spørge ind til, hvordan det er gået med dette og hint.
Mange har hemmeligheder, de ikke kan dele med
venner eller familie, som det kan være en lettelse at
kunne dele og få sparring til af en voksen, som er
udenfor deres sociale relationer. Det kan være
bekymring over eget forbrug af hash, stoffer og alkohol,
selvmordstanker, spiseforstyrrelser, seksuelle overgreb,
cutting m.m. Ved at de mærker, de kan dele de svære
ting, får de mulighed for at få ændret perspektiverne.
Den fortalte beretning, som ofte indeholder elementer
af skamfuldhed og selvhad, kan fortælles på ny, hvor vi,
med vores faglige viden, kan pointere hvad der er børns,
og hvad der er voksnes ansvar, og hvordan børn typisk
reagerer på svigt og overgreb. Vi kan derved
normalisere deres reaktioner.
Den nye beretning bliver mere nuanceret, spejler dem i
at være et barn som ikke har haft indflydelse, som har
været bange, og som har udviklet strategier ud fra deres
alder og den aktuelle situation, men nu kan finde frem
til mere nuancerede måder at håndtere tilværelsens
udfordringer på.

Arbejdet i CTU i 2019
2019 har for CTU været et år med stor tilgang af
børn og unge til behandlingstilbuddet. Det var også
det år, hvor dataindsamlingen skulle afsluttes i
projekterne og slutrapporten fra Socialstyrelsen
skulle skrives. Resultaterne fra rapporten viste
tydelig stigning i trivsel hos de fleste af de børn og
unge som har haft forløb i projektet, både hos os på
Lolland/Falster og på landsplan.
I november fik vi så den glædelige nyhed, at CTU
kunne fortsætte 4 år mere. Det var til stor glæde og
lettelse for os ansatte i CTU, som ser en stor mening
i arbejdet med de unge.
Men det var også til stor glæde, og især lettelse hos
de unge, der allerede var i forløb, at de stadig havde
et tilbud efter 2019.

Ofte er den vigtigste komponent dog blot at lytte og
stille spørgsmål. Ved at de sætter ord på deres tanker
og følelser, bliver de konkrete. At få spørgsmål giver
anledning til refleksion, hvorefter nye indsigter dukker
op og kan føre til nye handlemåder.
Tea Berg Skailand og Jane Touzari, behandlere.

Det siger de unge om CTU
”En kæmpe tryghed, da hun har fået nogle redskaber til at takle situationen. Og taknemlig for, at hun altid
kan komme i kontakt med dig ude for aftalte møder. Er slet ikke i tvivl om, at hun også som voksen bedre kan
håndtere udfordringer efter at have haft dig. Hun har fået det mærkbart bedre efter hun er begyndt til
samtaler hos dig og bedre til at håndtere det hele”. (Mor til datter i forløb).
”Det giver mig altid et mood boost at have snakket med dig. Jeg kan bedre overskue skole og tingene på
hjemme plan efter, at have kunne snakket ud med dig.
De måder jeg har fået fra dig til at tackle min angst er en stor hjælp og tager noget af presset”. (Pige, 15 år).
“Møderne med CTU gav mig ro i maven og lærte mig, at jeg ikke kunne gøre mere end hvad jeg (som barn)
allerede havde gjort og at det bestemt ikke var min skyld.” (Pige 19 år).
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EVALUERING

Børnene får det bedre
CTU har de sidste fire år været en del af en samlet
indsats med behandlingstilbud til børn og unge fra
familier med stof- eller alkoholmisbrug. Det kommer –
som beskrevet ovenfor – til at fortsætte endnu en
periode.
CTU er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond og
Lolland og Guldborgsund Kommune. CTU tilbyder både
individuelle samtaler med børn og unge, gruppesamtaler (aldersopdelt og temaopdelt) og familiesamtaler.
Derudover er der også åbne frivillige tilbud. Målgruppen
er børn og unge fra 10-24 år.
Som led i aftalen om satspuljen for 2015 afsatte Folketinget særlige midler til at udbrede behandlingstilbud til
børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.
I alt 15 projekter, fordelt over hele landet, fik tildelt
midler til at udvikle og afprøve metoder og indsatser for
at skaffe viden og erfaring, der kan kvalificere udmøntningen af en varig pulje. Nu foreligger der så en samlet
evalueringsrapport fra Rambøll.
Tilbuddene består typisk af forskellige indsatsformer,
f.eks. individuelle indsatser, gruppeindsatser, sociale
aktiviteter og familieforløb. De enkelte tilbud er, som
led i selve projektudviklingen, beskrevet med, hvad der
forventes at udgøre de potentielt virkningsfulde

kerneelementer i deres indsats. Ved projektperiodens
start blev der, på baggrund af en række workshops hos
de enkelte tilbud, udledt syv centrale kerneelementer,
som forventes at virke i indsatser til børn og unge fra
familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Den afsluttende evalueringsrapport beskriver evalueringens samlede resultater. Den belyser for det første, i
hvilket omfang indsatserne under puljen har virket og
har bidraget til at øge trivsel og livsmestring, dvs.
børnenes/de unges evne til at håndtere følelser og
adfærd, som ofte følger af at vokse op i familier med
stof- eller alkoholmisbrug.
For det andet belyser evalueringsrapporten, hvordan
man i tilbuddene har arbejdet med de udvalgte kerneelementer som en del af indsatsen, og hvorledes projektledere og behandlere samt børn, unge og familier
har oplevet, at de har understøttet behandlingsforløbene.
Ligeledes belyser analyserne, hvilke kerneelementer i
indsatserne der har betydning på tværs af forskellige
typer af tilbud og målrettet forskellige grupper af børn
og unge.

Særlige opmærksomhedspunkter
Evalueringen er foretaget på tværs af de 15 tilbud. Den
afsluttende evalueringsrapport formidler derfor de
centrale tværgående resultater og erfaringer. Undervejs
i rapporten benyttes anonymiserede eksempler og
cases fra praksis, der nuancerer og understreger tre
særlige opmærksomhedspunkter:

CTU har haft 202 unge i forløb. 56 sluttede før tid. De 15 tilbud har tilsammen haft godt 5.000 unge i forløb, hvoraf 800
sluttede før tid.
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* Hvad kendetegner de børn og unge, som har modtaget behandlingstilbud under projekterne i puljen, og
er der centrale forskelle mellem forskellige grupper af
børn og unge, der modtager et behandlingstilbud?
* Hvilke resultater ses for børnene og de unges trivsel
og livsmestring, og er der forskelle i resultaterne på
tværs af forskellige grupper af børn og unge?

Der er en overvægt af børn og unge, hvor faderen har
rusmiddelproblemet (49 pct.), mens det kun er hver
femte, hvor moderen er den, der har rusmiddelproblemet (20 pct.). Familierne er samtidig kendetegnet ved at
have andre problemstillinger end rusmiddelproblemer –
især psykiske vanskeligheder og/eller et højt og langvarigt konfliktniveau i familien er de mest fremtrædende problemstillinger.

* Hvad er behandlernes erfaringer med at arbejde med
indsatsens kerneelementer, og hvad oplever de som de
centrale drivkræfter og barrierer for en effektiv implementering? Hvordan har kerneelementerne understøttet virkningen af indsatsen?

Før- og eftermålinger vedrørende børnene og de unges
trivsel viser, at stort set alle børn, unge og familier, som
har afsluttet et forløb i et af tilbuddene oplever, at tilbuddet har haft en positiv eller meget positiv betydning
for deres liv.

Betydning for trivsel

Evalueringen har også givet viden om udviklingen for
børnene og de unges styrker og vanskeligheder –
livsmestring. Der er også skabt et billede af udviklingen
inden for de forskellige aldersgrupper.

Evalueringen har vist, at der er en stor andel af piger
blandt de børn og unge, som indgår i tilbuddene. Særligt
i den ældre gruppe (17 år og ældre) er der en stor andel
af piger, hvor kønsfordelingen er mere ligeligt fordelt
blandt de yngre børn (0-10 år). 60 pct. af børnene og de
unge i tilbuddene er 17 år eller derover, og den ældste
gruppe udgør således den største andel af den samlede
målgruppe i tilbuddene.

Læs hele rapporten på Den Boligsociale Fonds
hjemmeside, www.boligsocial.dk
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Grupper for pårørende
er vigtige
I et samarbejde mellem Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og Frivillig Center Lolland blev der i august
2019 etableret en netværksgruppe for pårørende til
yngre og nydiagnosticerede personer med demens.
Gruppen startede med 10 personer og 2 frivillige. Oplevelsen af at mødes med 10 personer, der ikke kender
hinanden – med hver deres historie, problematik og
ikke mindst forventning – kan være svær at beskrive.
En af forudsætningerne for trivsel og udbytte i gruppen
er, at alle føler sig trygge. Trygge i forhold til at kunne
tale frit, at kunne vise følelser og ikke mindst føle sig
hørt og forstået. Hver gang jeg har været med til at
starte en ny netværksgruppe, oplever jeg følelsen af
tryghed – ofte allerede på andet møde, hvor man
bogstavelig talt slår ring om hinanden, spørger ind og er
parate med trøst og gode råd. Møderne starter altid
med ”siden sidst”, hvor alle kommer til orde. Det kan
være stort og småt, gode som dårlige oplevelser, og der
bliver grinet og grædt.
På de fleste af møderne tages emner op, udsprunget af
aktuelle problemstillinger, og her er alle aktive. Både
pårørende og frivillige bidrager med egne erfaringer og
råd. Det kan være praktiske råd med enkle løsninger,
der ikke kræver tiltag fra kommunalt regi – eller netop
guidning til at opsøge de rette instanser, hvis dette er
påkrævet.
At være pårørende til en person med demens kan være
rigtig svært. Afmagt, frustration og sorg kan tage modet

fra selv den stærkeste pårørende. Følelser af skam,
skyld og afmagt over ikke at kunne slå til, melder sig
ofte og fylder én med dårlig samvittighed. Den pårørende føler ofte at han/hun står alene, at omgivelserne har
svært ved at forstå de mange dilemmaer, der opstår.

At mødes med ligestillede
At mødes og snakke med ligestillede i en netværksgruppe kan have umådelig stor betydning og mindske
risikoen for ensomhed og isolation.
Lige præcis den støtte og forståelse, pårørende indbyrdes kan give hinanden, er der ingen andre der kan give.
For ingen, det være sig familie, venner eller professionelle omsorgsgivere, har stået i de komplekse situationer, som disse pårørende oplever.
Udenfor møderne er der altid nogen fra gruppen, der
finder sammen, enten ved at ringe, skrive eller mødes. I
tiden med Coronavirus har det haft rigtig stor værdi, da
grupperne ikke har haft mulighed for at mødes, dagtilbud er lukket ned, og de der har pårørende i plejebolig
har haft det rigtig svært med begrænset kontakt.
Udover omtalte gruppe, eksisterer der to andre grupper
med syv pårørende i hver, fortrinsvis ældre, hvoraf flere
har deres pårørende i plejebolig. Også disse grupper har
stor værdi, da det ofte er meget svært og sårbart at
skulle ”give slip”. Her er gode råd og støtte uvurderligt
for den, der står overfor at skulle overlade pasningen af
sin mand/hustru til andre.
Der er ingen tvivl om at netværksgrupperne har stor
betydning for de pårørende, og er med til at skabe håb
og nyt mod på hverdagen.
Lone Andersen, frivillig
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STYRK DIN HJERNE
planlagt og koordineret af projektets
frivilligkoordinator.

Rådgivnings- og
aktivitetscentre
til mennesker
med demens
samt deres
pårørende
Ved du, hvad
du selv kan
gøre for at
nedsætte
risikoen for
demens?

Projekt Styrk din Hjerne har været
omtalt flere gange i foreningens
nyhedsbrev. Nu foreligger der en
statusrapport over de to første år
(2018-19), skrevet af projektleder
Trine Jensen.
I rapporten gør hun status over,
hvordan projektet er gået, og om det
har levet op til Sundhedsstyrelsens
krav i forbindelse med bevillingen.
Projekt Styrk din Hjerne er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond,
Lolland kommune og Frivilligcenter
Lolland. Det er en vifte af tilbud til
folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Det har primært
bestået af:
Den anonyme telefonrådgivning
omkring hverdagslivets udfordringer
med demens – bemandet af frivillige
med demenserfaring.
Cafe Liv & Glæde for ramte og pårørende med to månedlige mødedage i
henholdsvis Maribo og Nakskov. Der
har været svingende deltagelse, men
dog med en fast skare på 10-13
personer. Samlet set har der været
deltagelse af 39 ramte og 13
pårørende. Drevet af frivillige, men

Styrk din hjerne-klub er et tilbud til
alle, der gerne vil holde hjernen frisk.
Det har været drevet af frivillige,
men planlagt og koordineret af
projektets frivilligkoordinator med
tilbud om forskellige aktiviteter, der
styrker hjernen – kombineret med
socialt samvær. Ligesom på cafétilbuddet har deltagelse været
svingende, men med en fast skare.
Der har været deltagelse af 49 ramte
og 11 pårørende. Deltagere har til
dels været overlappende med
deltagere i café-tilbuddet.

Selvhjælpsgrupper med
succes
Pårørendegrupper eller selvhjælpsgrupper med kurser for borgere med
demens og deres pårørende, drevet
af fagpersonale. Dette tilbud har haft
den største brugertilfredshed.
Der er afholdt oplægsaftener i samarbejde med et lokalt advokatkontor
omkring fremtidsfuldmagter, hvor
deltagerne efterfølgende havde
mulighed for at få en halv times
gratis rådgivning hos advokaten.
Der er gennemført dialogmøder med
jobcenter, socialpsykiatri m.v. for at
klæde sagsbehandlerne bedre på til
at rumme og spotte mennesker med
demenssymptomer. Samtidig blev de
introduceret til kommunens
demenskonsulenter, som de kan
kontakte for yderligere rådgivning
ved behov.
Endelig er der gennemført en informationskampagne. Der har været
besøg af eksterne oplægsholdere
med viden om demens, og om hvad
man selv kan gøre for at reducere
risikoen. Demenskonsulenter har
været på roadshow rundt i kommunen. Endelig har der været en den
tidligere omtalte Styrk din Hjernekaravane.
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En forsigtig målgruppe
Vi havde fra start målrettet kommunikationen til yngre (>67) med demenssymptomer eller hukommelsesproblemer, men vi valgte undervejs
at bløde lidt op for aldersgrænsen,
for at få flere deltagere med.
Det har været en udfordring at få
kontakt til målgruppen. Den oprindelig målgruppe (>67 eller nydiagnosticerede) er populært sagt alle steder
og ingen steder. Målgruppen er i
mange tilfælde ikke i kontakt med
det kommunale system i forvejen.
Det er mennesker, som ikke er udpræget åbne om deres udfordringer,
da demens stadig til en vis grad er
forbundet med tabu/skam.

PUSTERUMMET I SLAGELSE:

Alle kan noget
særligt

Pårørende er heller ikke særligt åbne
om det – af samme årsag. Samtidig
har vi oplevet, at de enten stadig er i
gang med at fordøje budskabet om
deres sygdom eller ikke har erkendt
det, og derfor ikke søger tilbud
relateret til demens.

Mange frivillige
Der har ikke været de store udfordringer med at finde frivillige. Dog
har der været størst søgning mod de
mindre, specifikke, opgaver, facilitering af sociale aktiviteter samt til
netværksgrupper. Partnerskabet gør,
at de nødvendige – og rigtige –
ressourcer til netop rekruttering af
frivillige er til stede i projektet.
Det har vist sig at være en udfordring at rekruttere frivillige til opgaver som planlægning og koordinering. Grundtanken bag rekruttering
af frivillige har været, at opgaverne
så vidt muligt skulle varetages af
frivillige med demenserfaring.
I alt 16-17 frivillige har været knyttet
til projektet. 7 er tilknyttet sociale
aktiviteter, 6 er tilknyttet pårørendegrupper og 3 har varetaget telefonrådgivningen.
Rapporten kan i sin fulde længde
læses på foreningens hjemmeside,
www.boligsocial.dk

Slagelse har de sidste par år haft sin egen lokalforening i Den
Boligsociale Fond. Her arbejder Britta Clemmensen sammen med andre
frivillige om en lang række sociale aktiviteter under mottoet: Alle kan
noget særligt.
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Frivillige som
bedste venner
Projekt Bedste Ven er for familier
på Lolland-Falster, hvis børn har
brug for en ekstra voksenrelation i
deres hverdag. Der kan være
mange årsager til ønsket om en
Bedste Ven, det kan være alt fra
skilsmisse eller sygdom til spinkle
netværk.
De frivillige er ligeledes meget
forskellige og har forskelligt at byde
ind med. Derfor bliver barnet og den
frivillige matchet – der bliver kigget
på interesser, område man bor i,
alder, personlighed osv. At de
frivillige er forskellige, gør også at

der altid er en frivillig og et barn,
som passer sammen.

henvendelserne kommet fra disse
familier.

Som Bedste Ven handler det om at
være barnets ven, og derfor foregår
samværet i den frivilliges eget hjem.
Målet er, at børnene får en ekstra
voksen i deres liv, og at familierne
føler et pusterum i deres hverdag.

Det er lykkedes at matche de fleste
af de børn, som har manglet en
voksen Bedste Ven, Corona krisen
har dog sat en pause for de startmøder, som skulle arrangeres her i
foråret.

Nu er endnu et år gået, og der
kommer løbende henvendelser fra
familier, som har brug for tilbuddet
til deres børn. Efter vi er begyndt at
afholde familieferie, er flere af

Men de frivillige er der, så vi regner
snart med at kunne mødes udenfor
og komme i gang igen.

FRISK fortsætter
trods økonomiske
vanskeligheder
Frisk i Kløvervænget i Nakskov fejrede i 2019 sin 10 års fødselsdag. Den lille beboergruppe mødes stadig to gange
om måneden til socialt samvær og tager 2-3 gange om året på udflugt.
Sådan har de gjort deres til at forebygge og bryde sociale isolation for de ældre medborgere.
Desværre har Lolland Kommune ændret bevillingsparkses for § 79-midlerne, hvorfor FRISK i 2019 kun modtog et
meget lille beløb. I 2020 har de slet ikke modtaget nogen form for offentlig støtte. De kører dog videre, idet de
drøfter hvordan de kan løse udfordringen med at arrangere udflugter.
Flere af medlemmerne var efterhånden blevet gangbesværede og havde derfor svært ved at kommen ned ad
trappen til mødelokalet, der er placeret i en kælder. Dette sammen med, at der opstod uoverensstemmelser i
gruppen betød, at de fandt tiden inde til at lukke aktiviteten i Indre By Nakskov.
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Familieferie fyldt med
sol, sæbebobler og
sammenhold
Årets Familieferie 2019 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 fine udendørsarealet, hvor der var
mulighed for mange sjove aktiviteter. Familierne
ankom i løbet af eftermiddagen med 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 løbet af ferien havde vi arrangeret to ture ud af
huset. Den første gik til krokodille zoo, som lå få
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. 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.

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

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 blæst 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 vores sidste aften,
så vi skulle feste med grillmad og sodavand. Tre af
aftenerne blev der tændt bål, ledsaget af sang og
skumfiduser, og sidste aften var ingen undtagelse.
Man kunne godt mærke, at familierne lige skulle nå at
have det sidste med.
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Familier støtter hinanden
Netværksdagene, som blev afholdt efter første familieferie, blev primært gennemført af ansatte og frivillige.
Men ved familieferien i sommer blev familierne inddraget i meget højere grad. Familierne har selv bestemt datoerne, lagt programmet, og de fleste familier
har påtaget sig ansvar for en af netværksdagene. De
ansatte og frivillige skulle efter denne familieferie
bruges til at give den støtte, som de enkelte havde
brug for, for at kunne have ansvaret for en aktivitet.
Den første gang, vi skulle mødes efter ferien, var i
september til dessert og fællesspisning. Familierne var
mødt talstærkt op og klar til at få en hyggelig eftermiddag. Der har til hver
gang været to
ansvarlige. Denne
gang skulle de
planlægge en
dessert, vi kunne
være sammen om at
lave.

De næste netværksdage gik lige så fint – dog med lidt
færre deltagere. Først halloweenhygge med ansigtsmaling, pyntning af cupcakes og sjove lege. Dernæst
klippeklistre dag med julen som tema, der blev lavet
imponerende julepynt, som gav særligt en ung dreng
et selvtillidsløft ved at kunne lære os andre, hvordan
man lavede hans fine juleophæng.

Færre deltagere til netværksdage
De sidste to netværksdage har ikke været særlig godt
besøgt. De, der har mødtes, har uden tvivl hygget.
Men det har også skabt skuffelse hos dem, som har
haft ansvar for den enkelte aktivitet. Det er en klar
udfordring, som vi skal have undersøgt nærmere – for
hvad er det som
gør, at familierne
ikke deltager til de
sidste netværksdage.
Er det mon fordi
behovet bliver
mindre efter tid –
fordi de mødes
udenfor
netværksdagene,
for det ved vi de
gør. Det er i hvert
fald noget, vi skal
kigge nærmere på
i den næste tid, så
næste års familieferie kan blive
endnu bedre. Vi
skal hele tiden
udvikle og lære
nyt.

Vi skulle lave
chokoladeskåle ved
hjælp af balloner.
Børnene var vilde
med at dyppe ballonerne i chokolade –
enkelte balloner
sprang, så der røg
chokolade ud over
det hele – det
grinede vi allesammen meget af.
Imens chokoladeskålene stivnede,
spiste vi aftensmad –
alle havde taget en
ret med til et fælles
bord. Dagen gik
hurtigt, og der blev
både snakket om
opdragelse, skolegang og uddannelse.
Alle delte ud af erfaringer, bekymringer og lignende,
og ingen var dømmende overfor de andres
udfordringer – men blot lyttende og støttende.
Disse snakke er det, som bringer familierne tættere
sammen. De mærker en samhørighed og en åbenhed.

Det er nu dejligt,
at vi ikke har alle
svarene på
forhånd, men hele
tiden kan finde på
nye måder at
forbedre os på. Vi
har søgt om at
afholde familieferie igen (vi har fundet et dejligt sted på Lolland med
både gode indendørs og udendørs arealer, så
sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan
overholdes). Så vi håber på vi igen at få tilsagn, så vi
glæde nogle trængte familier.
Alice Beinthin, frivilligkoordinator
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Caféen har dog udvidet med en ny aktivitet. Der har
været et behov for, at børnene kunne lære eller
vedligeholde deres arabiske modersmål. Vi har derfor
med hjælp af to frivillige med flygtningebaggrund, der
begge har en læreruddannelse, arrangeret modersmålsundervisning. Undervisningen finder sted søndage
i to timer, hvor to hold (begynder og øvede) modtager
undervisning. Ca. 30 børn deltager i denne aktivitet.

Fortsat behov for rådgivning

Trekronercaféen
Trekronercaféen har hele vejen været et frivilligt projekt. Startet af frivillige og kun støttet af §18-midler og
private fonde. Til november kan Trekronercaféen fejre
sit 10 års jubilæum.

Behovet for individuel rådgivning er til gengæld steget.
Hvor det i starten var ansøgning om familiesammenføring, er det nu hjælp til forlængelse af opholdstilladelse, forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte, ansøgning om statsborgerskab, huslejesager, flyttesager, ansøgning om pas og id-kort.
Der er jævnligt behov for individuel rådgivning, og den
kan ikke gives på café-eftermiddagene, fordi det er
fortrolige samtaler. Så denne form for rådgivning
finder sted udenfor den normale åbningstid.

Hvor der i 2018 og starten af 2019 var et endog meget
stort fremmøde i caféen, har dette været faldende i
anden halvdel af 2019 (og er det også i 2020). Der
kommer ca. 10-12 personer hver gang, vi har åbent.
Vi ser det som tegn på, at mange af de flygtningene
der kom i cafeen, har gennemgået deres danskuddannelse og er startet på VUC, HF, en faglig uddannelse
eller er kommet ud på arbejdsmarkedet.

Der er stadig seks fast tilknyttede frivillige til cafeen og
to der er skrevet op til at blive frivillige. Caféen har
aldrig annonceret efter frivillige, men vi modtager
henvendelser fra interesserede.

Det er glædeligt at se, og det er glædeligt at se, hvor
mange der er kommet i arbejde. Og da der ikke kommer nye flygtninge til landet, vil der selvsagt være
færre der har behov for lektiehjælp og danskundervisning.

Vi er derfor så mange frivillige, at vi mener vi kunne
udvide med flere sociale arrangementer i aftentimerne, hvor brugere og tidligere brugere kan komme,
sammen med deres børn. Det kan være en måde, hvor
vi stadig kan have kontakt med de 100-150 personer,
der har besøgt caféen. Vi er stadig interesserede i at
vide, hvordan de er faldet til – og måske hjælpe, hvis
det er nødvendigt.
Mogens Hansen
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en fast mentor, der rådgiver, vejleder og støtter de
unge i at skabe en positiv forandring i deres liv.
I mentorsamtalerne kommer de unge med de problemstillinger, der fylder, og som de har svært ved at tale
med familie og venner om. Det kan være alt med
usikkerhed ved valg af studie, kærestesorger, ensomhed, dårligt selvværd, familieproblemer, angst eller en
generel oplevelse af at føle sig forkert og alene med
sine problemer.
Vi har i 2019 haft 269 unge i den åbne mentorsamtale.
Vi har derudover haft 10 unge gennem mentorforløb.
UngTilUngs temabaserede mentorforløb er vores
nyeste tilbud, hvor vi i december 2019 påbegyndte
udviklingen af 12 samtaler, der tager udgangspunkt i
temaet: mild angst, nervøsitet og tankemylder.
Forløbet er målrettet unge, der kæmper med disse
udfordringer i hverdagen. Der er hertil udviklet en
mentorguide med spørgsmål og øvelser til hver
samtale. Vores frivillige mentorer bliver klædt på til
rollen gennem et uddannelseswebinar samt månedlig
supervision.
UngTilUngs chat er en online-chat, hvor man som ung
chatter én-til-én med UngTilUng’s frivillige, der selv er
kommet gennem udfordringer i deres liv, og ved hvor
svært det kan være. I chatten møder de frivillige de
unge i en ligeværdig relation. De frivillige lytter til og
anerkender de unge samt hjælper dem med at
identificere deres udfordringer og få nye perspektiver.
Chatten er åben to timer om dagen alle ugens dage
(man-tor kl. 17-19 og fre-søn 15-17)
Ligesom i mentorsamtalerne er der her ingen
udfordringer, der er for store eller for små til at blive
vendt, og mange af de samme problemstillinger går
igen.
På UngTilUng har vi en række online-tilbud, der har til
formål at fremme trivslen hos sårbare unge. Alle vores
tilbud er gratis, og de unge har mulighed for at være
anonyme.
Vi har i 2019 gennemført følgende aktiviteter:
UngTilUngs mentortilbud er vores online-tilbud til
unge, der har akut brug for rådgivning. Her kan de få
hjælp i vores to timers åbningstid næsten alle ugens
dage (man kl. 10-12, tir-tor kl. 17-19 og fre & søn kl. 1315). Her sidder frivillige med faglig erfaring inden for
det psykologiske, pædagogiske, sundhedsfaglige eller
sociale område klar til at lytte og rådgive.
De unge har derudover mulighed for at booke tid
til UngTilUngs online mentorforløb, hvor de over en
længere periode arbejder med deres udfordringer med

Vi har i 2019 haft 471 samtaler i chatten.
På UngTilUng’s blog skriver de frivillige blogindlæg, der
tager udgangspunkt i deres egne erfaringer. De skriver
om temaer, der fylder som ung – det kan fx handle om,
hvordan man kan håndtere eksamensangst, sorg,
stress, depression, ensomhed, og hvordan man kan
passe bedre på sig selv og lytte til sine behov m.m. De
frivillige beskriver, hvordan de selv er kommet igennem
udfordringer i deres liv. Disse blogindlæg har til formål
at give håb, motivere og skabe værdi for unge, der lige
nu og her stå midt i udfordringerne, så de ikke føler sig
alene om at have disse svære tanker og følelser.
Vi har i 2019 haft 24.955 læsere på bloggen i 2019.
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I UngTilUng’s selvhjælpskasse kan man få hjælp til at
hjælpe sig selv. I selvhjælpskassen finder de unge videoer,
der tager udgangspunkt i, hvordan man kan håndtere
forskellige problemstillinger såsom jalousi-håndtering,
vredeshåndtering, manglende sociale relationer m.fl.
Vi har i 2019 udviklet en ny opgave, hvor frivillige skribenter skriver SEO-optimerede selvhjælpsartikler til
UngTilUng’s selvhjælpskasse. Artiklerne har til formål at
hjælpe sårbare unge, samt at være en del af markedsføringsstrategien, hvor vi kan blive mere synlige på Google.
UngTilUng’s sociale medier består af Facebook,
hvor UngTilUng’s Facebook-ansvarlige frivillige står for at
markedsføre UngTilUng’s tilbud for at nå ud til endnu
flere unge. Herudover deler de frivillige billeder fra deres
hverdag på UngTilUngs Instagram for at belyse forskellige
ungdomsproblemer og nedbryde dertil hørende tabuer.
Vi har i 2019 i alt 887 følgere på Facebook og 915 følgere
på Instagram.
UngTilUng’s trivselskoordinatorprojekt er et et-årigt
projekt, som vi startede i 2019 med at uddanne 14
trivselskoordinatorer. Formålet var, at de skulle udvikle
trivselsmateriale til UngTilUng.com med fokus på at øge

trivslen hos sårbare unge. Trivselsmateriale eller -tiltag
har resulteret i podcast, selvhjælpsvideoer, artikler til de
øvrige frivillige og udbredelse af UngTilUng’s budskab
gennem foredrag og uddeling af flyers og plakater. Derudover har trivselskoordinatorernes opgave været at inspirere de øvrige frivillige gennem en vidensbank, hvor de
frivillige kan finde inspiration til arbejdet i UngTilUng.
Projekt Dropzone er et tre-årigt projekt, der er startet i
2019. Projektet er en udvidelse afUngTilUng.com, hvor
gråzoneprostitutionsproblemstillinger kommer i fokus, og
hvor tilbud til målgruppen integreres i UngTilUng’s chat,
rådgivning, blog og selvhjælpskasse. Vi har i 2019
indsamlet viden om området og fået etableret kontakt til
sugarbabes, der gerne vil stille op til interviews, samt
frivillige med egne erfaringer på området.
Mand-til-mand – er en kampagne rettet mod mænd, der
opfordrer flere mænd til at søge hjælp og italesætte, at
det er okay at tale om at have det svært. Vi har i løbet af
2019 udviklet en platform på UngTilUng’s hjemmeside
målrettet mænd, hvor vi blandt andet har lavet
kampagnevideoer med mænd, der taler om, hvorfor det
kan være svært at tale om følelser.
Jannik Dobusz, projektleder

15 Foreningen Den Boligsociale Fond, Jernbanegade 1, 4900 Nakskov, tlf. 2078 8385
e-mail boligsocial@boligsocial.dk

I slutningen af efteråret 2019
besluttede vi at få gang i
ungeaktiviteterne igen.
Vi ville dog ikke blot starte den
tidligere ungecafé igen, for efter en
medarbejder stoppede, dukkede de
unge ikke op. I stedet valgte vi at
mødes og udvikle idéer sammen
med de unge frivillige. At mødes
både fag-medarbejdere og frivillige
gjorde, at vi fik flere idéer frem på
bordet. Der kom også nogle idéer
med, som medarbejdere ikke ville
have tænkt på.
Vi lavede en plan for vinteren og for,
hvordan vi ville markedsføre de nye
aktiviteter. Aktiviteterne for de unge
skulle både holde lidt fast i
cafétilbuddet, som det velkendte, og

afprøve en ny måde at have kontakt
med den fagmedarbejder, man
kendte i forvejen. Vi skulle lave
noget to gange om måneden. Den
ene gang skulle minde om café, blot
mere programsat, så de unge på
forhånd vidste, hvad de skulle lave.
Den anden gang skulle de unge
mødes om et tema, hvor en
fagmedarbejder ville lave et oplæg
til snak. Det kunne være parforhold,
kommunikation, økonomi eller
andet.

God start – færre deltagere
Vi var optimistiske og ville starte
aktiviteterne med et åbent husarrangement. Vi lancerede det via en
facebookkonkurrence og ved at
besøge de lokale uddannelsessteder.

På dagen med åbent hus kom der 10
personer. Det lovede okay. Den
næste gang kom der fire i alt. Det var
en hyggelig dag i det kreative hjørne,
hvor vi lavede juledekorationer.
De sidste to gange dukkede der ikke
nogen op. Medarbejderne har i
denne tid rigtig travlt, og i januar
beslutter vi ikke at stoppe forsøget
indtil videre. Vi vælger at lægge
vores kræfter i nogle andre tilbud. Vi
håber at kunne starte op på noget
igen, når det er muligt. Der er en
samarbejdspartner, som har spurgt
om vi skal samarbejde om et tilbud,
dette vil vi kigge nærmere på, når
Corona igen gør det muligt at samles
flere igen.
Alice Beinthin, frivilligkoordinator
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De frivillige i
UngTilUng
Vi lagde i 2019 ud med at have omkring 20 frivillige, og
vi har brugt megen tid på at udvikle det frivillige arbejde. Det har resulteret i en ny Velkomstpakke til nye
frivillige, en ny frivillig-aftale samt nye retningslinjer for
det frivillige arbejde og de forskellige frivilligopgaver,
der har haft til formål at skabe nogle klarere rammer
for de frivillige. Vi var i slutningen af 2019 oppe på
omkring 80 frivillige.
Digital kompetenceudvikling
Vi har i 2019 fortsat udviklingen af UngTilUng’s kompetenceforløb, bestående af flere kompetencevideoer,
der omhandler konkrete emner, der skal styrke de
frivilliges kompetencer inden for deres opgaver.
Temaerne er fx egenomsorg, samtaleteknikker, den
styrkebaserede tilgang m.m. Det har været og er stadig
et krav, at de frivillige skal se disse videoer og også lave
en hjemmeopgave relateret hertil. De skal også deltage
i frivilligmøder, hvor indholdet fra videoerne vil blive
diskuteret og give anledning til øvelser i grupper.
Vi har ved hvert forløb fået feedback fra de frivillige, og
indtil videre har denne feedback været meget positiv.
De frivillige oplever, at kombinationen af videoer,
hjemmeopgaver og fælles diskussioner, refleksioner og
gruppeøvelser styrker deres kompetencer i deres
frivillige arbejde.
Vi har haft 98 frivillige i løbet af 2019 fordelt på 38
kommuner.
Supervision af chattere og mentorer
Vores rådgivningskoordinator og psykolog har i løbet af
2019 afholdt månedlig supervision med UngTilUng’s
chattere og mentorer. Da vi er vokset så markant i
2019, har vi fået tilknyttet en frivillig supervisor, der
hjælper til med supervisionen.
Frivillige fællesskaber
Vi bruger i UngTilUng’s facebookgrupper til at skabe
frivillige fællesskaber for UngTilUng’s frivillige. Vi har en
facebookgruppe for alle vores frivillige samt facebookgrupper for hver enkelt opgave. Vi har i 2019 haft fokus
på det frivillige fællesskab i grupper, hvor vi har fået tilknyttet en frivilligkoordinator til hver opgave. Vedkommende står for at byde de nye frivillige velkommen og
koordinere det frivillige arbejde. Derudover har de
frivillige brugt grupperne til at sparre med hinanden
omkring det frivillige arbejde.
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HEESVEJ

Nye lejere efterlyses
Takket være en dygtig medarbejder og loyale beboere
fungerer Heesvej stabilt. Der er en ledig bolig og det
har de været i lang tid. Så driften af Heesvej kører på
kanten af det ønskelige men med et lille positivt
driftsresultat.
Der er en tæt kontakt med Lolland Kommune om at få
en ny lejer – og alle viser stor interesse for Heesvej, vi
modtager meget ros for vores arbejde, men desværre
ingen nye lejere.
Ejendommen trænger til istandsættelse. Beboerne har
sammen med den sociale vicevært etableret et helt ny
køkken, tiltrængt, men det belaster økonomien. Vi har
søgt om ekstern økonomisk støtte til renoveringen

men har indtil dato ikke modtaget nogen form for
støtte til køkkenprojektet.
Der er kommen en ny bekendtgørelse vedr. denne
type boliger, så også Heesvej nu er omfattet af loven
og de muligheder det giver for at søge økonomisk
støtte til bygningsmæssig vedligeholdelse og
forbedringer. Der er aftalt møder med Lolland
Kommune om disse muligheder, når Coronakrisen igen
tillader møder med den offentlige forvaltning.
Bestyrelsen har besluttet at omlægge ejendommens
lån. Det betyder at det nye lån har samme løbetid som
det gamle, men at Heesvej kan spare ca. 10.000 kr. om
året. En betydelig forbedring af ejendommens
økonomi.

Om Heesvej
•
•
•
•
•
•

Heesvej 38 i Nakskov er en selvejende institution, der har lejet ejendommen af Den Boligsociale
Fond. Etableret i 2005.
Huset er etableret efter den daværende lovgivning om skæve boliger til skæve eksistenser.
Boligerne er i dag omfattet af Lov om almene boliger.
Lejerne er borgere, som står uden bolig, som har brug for en alternativ bolig til de almene boliger.
Antal boliger: 5 med fælles køkken – 3 har fælles bad og toilet – samt en stor fællesstue.
Den månedlige husleje er i gennemsnit 2.600 kr.
Bestyrelsen for Heesvej er Mogens Hansen og Therese Tümler fra Den Boligsociale Fond, Ann
Borggaard fra Lolland Kommune samt to beboerrepræsentanter.

Heesvej modtager et lille støttebeløb fra Lolland Kommune via de såkaldte § 18 midler.
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Generalforsamling i foreningen Den Boligsociale Fond
Onsdag den 17. juni kl. 18
Hos LAP Recovery, Vesterbro Torv 53, Kbh. V
(Tilmelding på mail: boligsocial@boligsocial.dk)

Tilskud til Den Boligsociale Fonds
frivillige arbejde i 2019
Socialstyrelsens
Landsdækkende
udlodningsmidler:
Foreningen Den
Boligsociale Fond
§18-tilskud til
UngTilUng.com fra:
- København
- Næstved
- Høje Taastrup
- Helsingør
- Hillerød

- Silkeborg
- Vejle
- Lolland
- Gudborgsund
- Roskilde
- Frederiksberg
- Kolding
- Aalborg
Lolland Kommune:
Heesvej
Ung Café
Familienetværk

Bedste Ven
Trekronercafeen
Guldborgsund
Kommune:
Bedste Ven
Slagelse Kommune:
Pusterummet
Lolland Kommune
(§79-tilskud):
Anonym telefon

Frisk
Cafe Liv og glæde
Bevar os vel
Private Fonde
Lollandsfonden:
Trekronercafeen
Isobro: Den Boligsociale
Fond/Viden for sjov
Odd Fellowlogen,
København: UngTilUng
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Projekter i Den Boligsociale Fond
Uddannelsesprojekter:

2019
Makkerlæsning
2019-2020 Trivselskoordinatorer
Udviklingsprojekter:
2017-2020
2018-2023
2018-2019
2019
2019-2022

Trivselsrådgivningen Mindchange
Rådgivning- og aktivitetscenter RAC Lolland – for mennesker med
hukommelsesproblemer eller yngre med demens
Ferieprojekt for udsatte familier
UngCafé – netværk for udsatte unge
Drop Zonen – forebyggelse af gråzoneprostitution

Driftsprojekter:
2005 2009 2011 2012 2013 2016-2023
2018 2019 -

Heesvej – ”skæve boliger” til socialt udsatte voksne
Frisk – selvorganiserede aktiviteter for ældre i almene boligområder
Bedste Ven – frivilligt tilbud til børn fra familier med begrænset netværk
Trekronercafeen. Rådgivning og undervisning for flygtninge
Ung TIlUng.com. Onlineplatform for unge psykisk sårbare
CTU -Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med
rusmiddelproblemer
Værestedet Pusterummet, Slagelse
Familienetværket for familier, som har deltaget i ferieophold
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