NY BOLIGSOCIAL INDSATS I
PARTNERSKABET 2018 – 2021

MULIGHEDER
OG INDFLYDELSE
I URBANPLANEN
MATERIALE TIL AFDELINGSMØDER I
HØRGÅRDEN 1 & 2 DEN 6. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET ØST DEN 13. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET NORD DEN 18. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET VEST DEN 20. SEPTEMBER
DYVEKEVÆNGET DEN 20. SEPTEMBER

TIL DIG, DER BOR I URBANPLANEN
Boligforeningen 3B har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at fortsætte
den boligsociale indsats i Urbanplanen i
2018-2021.
Partnerskabet er en central part i udviklingen
af Urbanplanen og har sammen med Urbanplanens beboere og lokale aktører i løbet af
de seneste 4 år bl.a. stået for Lysfest, Urbanfestival, Beboerbladet Opslagstavlen, Amager
Healthy Girls, Læsevenner i indskolingen,
Byhaver, Cykelværksted, Folkekøkken, Tryghedspartnerskabet, Hjælp til job, Fritidsjobformidling og Aktiviteter med børn og unge
– eksempelvis Streetsport, Café Bibs på biblioteket, Opsøgende relationsarbejde, Kriminalpræventive forløb, Hjælp til uddannelse samt
meget mere.

PARTNERSKABET SKAL I 2018-2021:
• Medvirke til at skabe et trygt og attraktivt boligområde
med stærke fællesskaber, der også har kontakt ud i
bydelen.
• Udvikle og formidle muligheder for uddannelse og job.
• Hjælpe unge til at vælge positive og konstruktive
fritidsaktiviteter.
• Støtte op om familier, og hjælpe dem til at sikre deres
børns trivsel, udvikling og tro på egne potentialer.
DEN BOLIGSOCIALE INDSATS HAR FIRE OMRÅDER:
1. TRYGHED OG TRIVSEL
2. UNGEINDSATS
3. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
4. FAMILIEINDSATS

Flere af aktiviteterne fra de seneste år vil fortætte, og du kan
som beboer selv være med til at forme og udvikle nye tilbud i
Urbanplanen.
På de næste sider kan du se nogle af de kommende mål og
aktiviteter.

TRYGHED OG TRIVSEL
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

• Skabe endnu mere liv og fællesskab i området.

• Urbanfestival og Lysfest
Arrangementer med aktiviteter og underholdning, hvor beboere mødes og besøgende
gæster Urbanplanen.

• Medvirke til at sikre et trygt område, der er en aktiv
del af bydelen.
•A
 rbejde med områdets omdømme.

• Beboerbladet Opslagstavlen
Videreudvikling af Opslagstavlen og rekruttering af frivillige beboere, som kan få kurser i fx
skrivning, foto, video og grafik.
• Grønne fællesskaber og Urbanhaven
Flere haver – og hjælpe beboere med at lave
grønne projekter – fx mikrohaver, hønsegårde,
drivhuse.

UNGEINDSATS
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

• Sikre, at flere får et sundt og aktivt
fritidsliv.

• Gadeidræt
Kurser til frivillige trænere og udvikling af
sportstilbud i nærområdet.

• Sørge for, at unge tager ansvar for
lokalområdet.
• Forebygge at børn tiltrækkes af det
kriminelle miljø.

• Brobygning til fritids- og foreningslivet
Aktiviteter gennem fx Amager Healthy
Girls, FerieCamp i skoleferierne og mere
aktivt brug af Sundby Idrætspark.
• Unge problemknusere
Unge udvikler løsninger, der øger brugen
af klubtilbud, sikrer at fællesarealer bruges
på en god måde og tiltrækker unge i positive fællesskaber.

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
DET VIL VI
• Arbejde for, at børn klarer sig bedre i skolen og har
mindre fravær.
• Sikre, at flere unge er rustet til uddannelse.
• Skabe bedre muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
• Samarbejde med de lokale skoler
Praktiske læringsforløb for ældre elever, og frivillige
læsevenner til yngre elever.
• Lommepengejob og fritidsjob
Hjælpe med at skaffe jobs, hvor 13-17 årige får
arbejdserfaringer.
• Socialøkonomisk aktivitet
Tiltrække virksomheder, der giver beskæftigelsesmuligheder til lokale beboere, og samtidigt skaber mere liv i
området.

FAMILIEINDSATS
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

•S
 tyrke sprogfærdigheder
hos førskolebørn.

• Mødregrupper
Mødre lærer at stimulere deres børns
motorik og sprog og træner det i praksis
gennem leg.

• Give forældre mere brugbar viden om børns sprog,
behov og trivsel.
• Mobilisere forældre til at
tage ansvar og komme
bedre i kontakt med lokalområdet.

• Familieforløb
Faglige oplæg og dialog om de temaer,
forældrene efterspørger, fx ’opdragelse’ og
’god kommunikation med teenagere’.
• Fædregruppe
Synlig og opsøgende for at forebygge og
dæmpe eventuel uro. Månedlige tema- og
debataftener om familierelaterede emner,
hvor alle fædre er velkomne.

Udgivet af Boligforeningen 3B
Redaktion: Cristine Dyhrberg Højgaard og Michael Hedegaard - 3B
Foto: Partnerskabet
Layout: Anja Barfod Thorbek - 3B
Tryk: Christensen Grafisk
Oplag: 2500

