Bydelsløftere (for kvinder)
Målgruppe

Målgruppen er kvinder, som har interesse i at udvide
deres netværk, videreudvikle kompetencer og bringe
ressourcer i spil ved at bidrage med viden og erfaring til
andre kvinder.

der, hvor de frivillige samles for at planlægge konkrete
aktiviteter og få sparring eller ny viden. Bydelsløfterne
har selv stor indflydelse på kommende aktiviteter og
emner for deres frivillige arbejde i boligområderne.

Rollefordeling

Aktivitet
Aktiviteten er en uddannelse af kvinder inden for:
•

ligestilling

•

samarbejde med det almene velfærdssystem

•

beskæftigelse

•

uddannelse

•

medborgerskab

•

sundhed

•

kendskab til handlemuligheder ved negativ social
kontrol.

Beboerne henvender sig selv til nedenstående kontaktpersoner for at blive bydelsløftere. Medarbejdere i Jobcentret,
daginstitutioner og andre instanser har mulighed for at
informere beboere om tilbuddet og formidle kontaktoplysninger. Kontaktpersonerne kan også kontaktes af samarbejdspartnere for afklarende spørgsmål eller potentielt
samarbejde.

Henvisninger og henvendelser sendes til:

Bydelsløfterne bliver ligeledes uddannet i at gøre
en frivillig indsats i deres lokalområde ved at støtte
beboere, som fx er isolerede. De frivillige bydelsløftere
lytter til andre kvinder, formidler vigtige informationer
og bygger bro til de steder, hvor deres medborgere kan
få hjælp.

Signe Schmidt

Unge- og familiementor
sigs@boligsocialthus
61 38 42 22

Susanne Jensen

Unge- og familiementor
suj@boligsocialthus.dk
40 21 87 45

Efter uddannelsen understøttes og videreudvikles de
frivilliges funktion som bydelsløftere på månedsmø-

Aktiviteter og tilbud i BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus udfører de

udføres i et tæt samarbejde

til samfundets øvrige fællesskaber.

boligsociale helhedsplaner i

med kommunale og lokale

Forløb med borgere er altid

Vollsmose, Korsløkken, Rising og

samarbejdspartnere, civilsamfund

fortrolige og individuelt tilrettelagt.

Ejerslykke.

og boligorganisationer.

Organisationen tilbyder en

Det overordnede mål med alle

række boligsociale aktiviteter i

BoligSocialt Hus har ingen

aktiviteter i BoligSocialt Hus er

form af rådgivning til familier,

myndighedsrolle og møder den

at støtte den enkelte i et liv med

unge og voksne beboere i

enkelte borger i et frivilligt

uddannelse, beskæftigelse og

boligområderne. Alle aktiviteter

samarbejde, som ofte brygger bro

positive fællesskaber.

Ejerslykke

□ Carl Blochs Vej 1 - 35
□ Carl Blochs Vej 141 - 151
□ Carl Blochs Vej 16 -30,
□ Carl Blochs Vej 144 - 148
□ L.A. Rings Vej 131 - 147
□ Otto Baches Vej 5 - 21
□ Zahrtmannsvej 48 - 52

Beboere med bopæl på følgende
adresser kan henvises
til BoligSocialt Hus
www.boligsocialthus.dk

Vollsmose

□ Tjørnehaven
□ Slåenhaven
□ Hybenhaven
□ Birkeparken
□ Bøgeparken
□ Egeparken
□ Fyrreparken
□ Lærkeparken
□ Granparken

Korsløkken

□ Johannes Larsens Vej 6 - 38
□ Korsløkkevej 1 - 57
□ Nyborgvej 189 - 215
□ Nyborgvej 217 - 227
□ Nyborgvej 277 - 287
□ Nyborgvej 289 - 339

Rising

□ Mølleløkkevej 5 - 7
□ Mølleløkkevej 17 - 19
□ Mølleløkkevej 31 - 49
□ Asser Rigs Vej 1 - 13
□ Asser Rigs Vej 2 - 16
□ Esbern Snares Vænge 20 - 40
□ Esbern Snares Vænge 15 - 39
□ Sune Ebbesøns Vænge 1 - 7
□ Sune Ebbesøns Vænge 14 - 38
□ Sune Ebbesøns Vænge 13 - 37
□ Paaskeløkkevej 1 - 12
□ Femkanten 1 - 17
□ Risingvej 32 - 46
□ Risingvej 50
□ Skjalm Hvides Vej 2 - 6
□ Glentevej 47 - 87
□ Risingsvej 27 - 37

