Invitation til netværksmøde om

Aktive boligområder i Albertslund efter 2020
Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 16.30-19.30
Et eller flere steder i Albertslund med forbehold for Corona-relaterede ændringer.

Vær med,

når vi skal udvikle og kvalificere
idéer til socialt arbejde
i byens boligområder!

Albertslund Boligsociale Center (ABC)
er navnet på det boligsociale samarbejde, der
har været mellem Kommunen og udvalgte
almene boligafdelinger siden 2008.

16.30: Ankomst & velkomst
16.45: Paneldebat

om boligsocialt arbejde og merværdien
ved at samarbejde i byen

17.30: Spisning
18.00: Workshops

Naboskab, netværk & tryghed
Sundhed & trivsel
Uddannelse & livschancer
Beskæftigelse & opkvalificering
(Se beskrivelsen på bagsiden)

19.20: Opsamling
& tak for i dag

Hidtil
er udgifterne til aktiviteter og projektmedarbejdere i ABC overvejende blevet betalt af
Landsbyggefonden, som også har bestemt
rammerne for indsatsen. Herudover har
Albertslund Kommune og de deltagende
boligorganisationer/afdelinger også selv givet
et tilskud til ABC.
Fra årsskiftet
kan Landsbyggefonden kun give et langt mindre tilskud - og kun til de 4 boligafdelinger,
der (ifølge Landsbyggefondens kriterier) har
allermest behov for det.
Dagens idéer
kan bæres videre på forskellig vis efter mødet. Mange af erfaringerne fra boligområder,
der har været med i ABC hidtil, vil lige så vel
kunne bruges i andre boligområder fremover.
Nogle ting kræver ressourcer, som nogen
skal betale. Men andre kan boligområder og
kommune gøre sammen uden videre.

Deltagere:

Boligafdelingsbestyrelser og andre aktive borgere
Ansatte i Albertslund Kommune og boligselskaberne
Foreninger og andre lokale aktører

Tilmelding

til abc@bo-vest.dk / 60 35 46 30 senest 21. september.
Husk at oplyse navn, e-mail/telefon, hvilken workshop du
ønsker at deltage i, samt evt. særlige kosthensyn.

Workshops

Vælg din 1. og 2. prioritet. Så sørger vi for, at der
ikke er flere i hvert lokale, end corona tillader.

1. Naboskab, netværk & tryghed

2. Sundhed & trivsel

Hvad betyder det i et boligområde, at man
har et godt forhold til sine naboer, og at
man kender hinanden på kryds og tværs af
generationer og kulturer?

Kan fællesskaber i boligområdet være med til at
forebygge og afhjælpe sygdom, fysiske skavanker, psykisk mistrivsel og ensomhed blandt både
unge og ældre? Hvordan får man de ensomme
med i fællesskaberne? Hvordan kan vi arbejde
med sundhed på en måde, så vi når de mennesker, som det er svært at nå med de etablerede
tilbud?

Hvordan kan man øge naboskab og
netværk i boligområdet?
Gode erfaringer og idéer til fremtiden.
Kan det gøres af aktive beboere alene?
Eller er der brug for medarbejdere til at
støtte op? Hvilken rolle spiller ejendomskontoret? Hvilken rolle spiller kommunen?

Gode erfaringer og idéer til fremtiden.
Hvad er fordelene ved at tage udgangspunkt i
boligområdet? Hvad kan gøres af aktive beboere
alene? Og hvor er der brug for medarbejdere til
at støtte op? Hvilken rolle spiller ejendomskontoret? Hvilken rolle spiller kommunen?

3. Uddannelse & livschancer

4. Beskæftigelse & opkvalificering

Hvordan kan man i boligområderne bakke op om,
at flere børn får succes i folkeskolen?
Hvad kan vi sammen gøre for, at flere unge bliver
parate til at tage en uddannelse efter folkeskolen? Hvordan giver de unge mere viden om
job og uddannelser? Og hvad kan vi gøre for at
forebygge fremtidig arbejdsløshed blandt unge?

Hvad kan vi gøre for at få flere beboere i
arbejde i boligområder med lavt uddannelsesniveau og mange ledige? Hvorfor er det vigtigt?

Gode erfaringer og idéer til fremtiden.
Hvad kan aktive borgere bidrage med? Hvad kan
skolerne bidrage med? Hvad kræver det af tid,
penge og kompetencer? Hvilken rolle kan en
ABC-projektmedarbejder spille?

Hvilken rolle spiller Jobcentret? Hvilken rolle
kan en ABC-projektmedarbejder spille? Hvilken
rolle kan aktive beboere spille?
Gode erfaringer og idéer til fremtiden.

Hvad gøres bedst i boligområdet? Hvad gøres
bedst på Jobcentret? Hvad gøres bedst i
samarbejde?

