Nyt i det boligsociale Aarhus
Kære alle
Lidt nyt fra det boligsociale Aarhus - og et ønske om en rigtig god sommer!
De bedste hilsner
Thomas, Edith, Emilie, Helle, Albert og Julie

Det Boligsociale Fællessekretariat

Glimt fra Det Boligsociale Fællessekretariats
nytårskur
I år blev vores nytårskur adholdt i juni og i de flotte omgivelser i Laden i
Gellerup.
Tusind tak til alle gæsterne, som var med til at skabe et par festlige timer, og
ikke mindst fejre vinderne af Årets Boligsociale Ildsjælepris: bestyrelsens i
Bydelsmødre 8220.
Du kan se flere billeder fra dagen her: www.fs-aarhus.dk/nytaarskur-2022-ijuni/

Når kulturen bobler frem
I samarbejde med Børnkulturhuset og Det Boligsociale Fællessekretariat kører
et projekt, hvis formål er at mindske kulturel ulighed. Hvorvidt børn møder
forskellig former for kunst og kultur i barndommen, afhænger nemlig i høj
grad af forældrenes ressourcer både ift. overskud og økonomi.

Usynlige væsner på spil i fem boligområder
I løbet af de sidste to år er kunstneriske aktiviteter, teater og
familieworkshops blevet en fast del af de boligsociale medarbejderes
værktøjskasse. Den kontinuerlige indsats gør det både mere genkendeligt og
mere trygt for beboerne at deltage i skattejagt efter usynlige væsner eller
lave sit eget insekthotel og meget, meget andet.
Det gør en forskel
"Det gør en forskel, at vores børn og familier får kulturelle oplevelser. Det er
enorm vigtigt for ens identitet og ens dannelse. Vaner, værdier og mønstre
bliver lagt meget tidligt i livet, så det giver rigtig god mening, at det er
sammen med forældrene og i de første leveår, at man får kultur introduceret.
Kultur løfter, det udvider ens horisont."
Stine, Familiemedarbejder i Herredsvang
Læs hele artiklen i vores årskrift

Støtte til at styrke det sociale frikort i
lokalområdet
Med det sociale frikort kan socialt udsatte borgere tjene op til 20.000 kr.
skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i offentlige ydelser.
Frikortet giver dermed de mest udsatte borgere i samfundet bedre
muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber og opleve værdi i
hverdagen.
Socialstyrelsen iværksætter to nye tiltag, der skal styrke brugen af frikortet,
dels et netværk for nøglepersoner, dels muligheden for at få støtte til det
lokale arbejde med frikortet.
Netværk om det sociale frikort
Formålet med netværket er at skabe et forum for udvikling og effektuering af
aktiviteter, der kan understøtte den lokale brug af frikortet.
Netværket mødes tre gange i 2022.
Støtte til lokal implementering af det sociale frikort
Socialstyrelsen tilbyder også korte udviklingsforløb med fokus på
implementeringen af det sociale frikort i lokalområder, fx i foreninger og på
væresteder drevet af civilsamfundet og kommunerne.
Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

KomSAMMEN i jeres kvarter!
Aarhus Festuge opfordre alle tænkelige fællesskaber på tværs af hele byen,
eksisterende såvel som nye, til at tage del i festen, ved at mødes d. 3.
september og dyrke netop deres særlige fællesskab.
Tag festen til dit kvarter!
Gennem et open-call opfordrer Aarhus Festuge alle byens fællesskaber at
sende deres idéer på fællesskabende arrangementer til Festugen. Alle kan
deltage, så udover borgere, er det også muligt for beboereforeninger,
fællesråd og alle andre tænkelige fællesskaber, at byde ind med deres ønsker
til et arrangement, der kan styrke fællesskabet.
Konkrete eksempler på tiltag, I kan ansøge om hjælp til:
Hjælp og sparing om kulturelle aktiviteter i løbet af dagen, fx foredrag
eller bookning af kunstner.

Hjælp til finansering af drikkevarer og bespisningm fx opsætning af
foodtruck eller gæstekok som kan tilberede maden.
Hjælp til at finde lokaltion til jeres KomSammen.
Ansøg frem til 1. juli
Frem til den 1. juli har vi et open call, hvor I kan ansøge om at få jeres
aktivitet ud i livet eller gøre den lidt federe. Det kunne være sparring, hjælp
til finansiering af live-musik eller hvad med en foodtruck?
I ansøger ved at tilmelde jeres arrangement her, hvor i også kan læse mere
om komSAMMEN: www.aarhusfestuge.dk/om-festugen/komsammen

Kommende arrangementer
Holdbar socialøkonimo i udsatte boligområder
28. juni kl. 14.00 - 17.00 i HUSET 21 i København N.
Center for boligsocial udvikling
I forbindelse med CFBU’s projekt om socialøkonomiske virksomheder i
udsatte boligområder afholdes ”Debat og perspektiver”, hvor der vil blive
stillet skarpt på, hvad det kræver at skabe et solidt grundlag for
socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder.
Webinar: Fritidsjob og partnerskaber
24. august kl. 13.30-15.00
Boligsocialnet
Vær med når vi tager en snak med et par topledere i henholdsvis en
boligorganisation og en kommune, samt 3 entreprenante praktikere i feltet.
ERFA for mindre boligsociale indsatser
25. august. kl. 9.00-10.30, online
Boligsocialnet
Kom med til erfa om arbejdet i mindre boligsociale indsatser. Her er der rum
for videndeling og sparring med andre, der sidder i en mindre boligsocial
indsats.
National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv
29. august kl. 9-16 i Odense
Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
Vær med, når Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår sætter fokus på nogle af
de faglige dilemmaer og potentialer, der ligger i det socialfaglige arbejde med
børn og unge i udsatte positioner.
Boligsocial Konference 2022
20.-21. september i København
Boligsocialnet
Der bliver naturligvis inspirerende oplæg, debat, tid til netværk,
erfaringsudveksling og faglige refleksioner.

Det Boligsociale Fællessekretariat
Mariane Thomsens Gade 2F, 6.1
8000 Aarhus C
kontakt@fs-aarhus.dk
Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her.
Denne e-mail er sendt til {{ contact.EMAIL }}
Du modtager denne mail, da vi har registreret dig om som boligsocial medarbejder
i Aarhus.
Afmeld dig
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