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Status på projektet
Tværgående samarbejder og initiativer
Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering og netværk mellem de mange
parter, der agerer i området – for på den måde at udvikle, supplere og styrke indsatserne. Nye tilgange kan for eksempel
skabe bedre brobygning til eksisterende kommunale tilbud eller give beboerne flere sociale og kulturelle tilbud. Nedenfor
gives et par eksempler på sådanne samarbejder, der har været i fokus i løbet af det første kvartal af 2013.


Samarbejde & koordinering på tværs af afdelingsbestyrelserne: I slutningen af 2012 blev et nyt forum under
Greve Nord Projektet introduceret: Fællesmøder for afdelingsbestyrelserne i området. Formålet med
fællesmøderne er dels gensidig orientering og koordinering og dels afdækning af muligheder for samarbejde på
tværs af afdelingerne. Allerede nu er der fra afdelingsbestyrelsernes side blevet taget initiativ til at styrke dette
yderligere med flere møder som supplement til møderækken i regi af Greve Nord Projektet.



Nyt projekt for ledige, ægtefælleforsørgede kvinder med anden etnisk baggrund: Greve Kommune og Greve
Nord Projektet har indgået samarbejde om et metodeudviklingsprojekt med fokus på fremme af beskæftigelsen
for ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder. Projektets sigte er at udvikle en ny metode for opsøgende
indsats, og de tilknyttede opsøgende medarbejdere bliver placeret i Job- og Sundhedsbutikken i Greve Nord.
Projektet er et samarbejde mellem flere kommunale centre og øvrige aktører, men den daglige koordinering og
ledelse vil foregå i regi af Greve Nord Projektet.



Tværgående forløb - Sundhed med kultur: I styregruppen for image og kultur er der blevet nedsat et udvalg, der
har haft som mål at skabe et tværgående forløb med fokus på sundhed og velvære. Ved at promovere flere
forskellige instansers tilbud (i dette tilfælde Greve Bibliotek, Greve Museum, Hundige Kirke og Greve Nord
Projektet) er beboerne blevet præsenteret for et meget bredt udvalg af tilbud og muligheder i en overskuelig
form. Det forventes, at der vil blive tilrettelagt lignende forløb fremover med andre fokusområder.



Bydelskonferencen: Lørdag d. 16. marts blev der for 3. gang afholdt bydelskonference i Greve Nord. Årets tema
var ’tryghed og sammenhold i Greve Nord’, og til at belyse dette fra forskellige vinkler var både
samarbejdspartnere, beboere og oplægsholdere inviteret til at give deres inputs. Formålet med dagen er dels at
skabe netværk og ny inspiration for de mange engagerede mennesker, der på forskellig vis beskæftiger sig
med området – lige fra beboerdemokrater til lokalpolitikere – og dels at skabe en fælles forståelsesramme som
sikrer, at vi arbejder mod samme mål: at Greve Nord er et levende, trygt og attraktivt sted at bo.

Status på aktiviteter og indsatsområder:
Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, projektet skal indberette på til Landsbyggefonden.
Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang, men udvalgte indikatorer for udvalgte aktiviteter under hvert
indsatsområde.

Indsats: Børn, unge & familier
Vejledningstilbud for familier – tidlig indsats
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om generel vejledning
Antal vejledningssamtaler i alt
Antal brugere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi
Antal brugere, der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse

47
41
78
46
37*

*Heraf 29 i beskæftigelse og 8 i uddannelse.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:





Aktivitetshus i Stamhuset: Det tidligere Klub Stamhuset er blevet omdannet til et aktivitetshus, der drives af
forældre og frivillige. Huset åbner officielt d. 25. april med åbningsreception fra 16.00-20.00.
Forældrenetværket er ansvarlige i aftentimerne, og her kan de unge under 18 også være - under opsyn af de
ældre. Ungegruppen 18+ har fået tilbud om at etablere en selvstændig forening og fået stillet lokaler til
rådighed. Foreningen er p.t. ikke etableret, men der er løbende dialog med de unge, som tilbydes vejledning og
støtte i forhold til job og uddannelse.
Beboerferie: Der er blevet ansøgt om midler til afholdelse af endnu en beboerferie for børnefamilier.

Indsats: Job, uddannelse & erhverv
Job- og uddannelsesvejledning for unge (15-25)*
Antal unikke brugere/unge, der anvendte tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Vejledningssamtaler afholdt i alt
Antal brugere, der blev hjulpet videre til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi
Antal brugere, der kom i uddannelse eller beskæftigelse

-

* Kan desværre ikke opgøres, da medarbejderen har været sygemeldt.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Projekt for ægtefælleforsørgede: Der er blevet indgået samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord
Projektet om et projekt, der skal få ledige nydanske ægtefælleforsørgede kvinder i beskæftigelse eller tættere
på arbejdsmarkedet. Projektet er ved at starte op.

Indsats: Sundhed
Sundhedsformidlerne
Antal aktiviteter/møder er blevet afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse
Antal borgere herfra hjulpet videre i relevant tilbud

47
49

* Fordelt på motionstilbud, danskundervisning, kostvejledning, sundhedscaféer, rygestopkurser, sprogskole, madskole og mentorordning.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Nye sundhedsformidlere: Der er blevet uddannet 3 nye sundhedsformidlere, hvoraf to er mænd. Der er p.t. 11
aktive sundhedsformidlere.

Indsats: Beboernetværk & tryghed
Lokale aktiviteter
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/4 2013*
Antal beboere der deltog i aktiviteter
Antal beboere/frivillige, som medvirkede til at gennemføre aktiviteterne

6
213
37

* Aktiviteter: Stavgang, gymnastik, danskundervisning, banko, varmestuestrik og petanque.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Velkomstaftener: Som noget nyt indføres velkomstaftener for nye beboere. Til arrangementerne kan nye
beboere møde og få information fra afdelingsbestyrelse, gadeteam, lokalpoliti, aktivitetsudvalg og Greve Nord
Projektet – og ikke mindst møde deres naboer.

Indsats: Image & kultur
Hjemmeside & digital kommunikation
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg på hjemmesiden i alt
Antal eksterne bidrag til hjemmesiden
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev

1774
2845
51*
253

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive historier om boligområdet i lokale medier
Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet

4
3

Kulturelle arrangementer & events
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)
Antal besøgende i alt
Antal samarbejdspartnere (kommunale institutioner/projekter/foreninger), der deltog i afvikling/planlægning

2*
115
4

* Fordelt på 8 unikke bidragydere.
** Henholdsvis fastelavnsfest og bydelskonference.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Sundhed med kultur: Et udvalg under styregruppen for image & kultur har som noget nyt koordineret et forløb
på tværs af en bred vifte af aktører i Greve Nord. Dette har resulteret i et program for foråret med en bred vifte
af tilbud til borgerne i området.

Om Greve Nord Projektet:
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe levende, attraktive og trygge boligområder med
en markant positiv lokal identitet og tradition for fællesskab og samarbejde. Projektet finansieres af Landsbyggefonden,
Greve Kommune og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt overordnet på to planer:


For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.



For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af platforme for
information og vidensdeling, etablering af events og lignende tiltag i forhold til positiv profilering af bydelen.

Medarbejdere

Kontaktoplysninger

Sekretariatsleder
Bo Bjerre Mouritzen

Mail: bbm@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 61
Stamhuset, Digehuset 9

Projektkoordinator & souschef
Stine Juul Hartmann

Mail: sjh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 63
Stamhuset, Digehuset 9

Børn- og ungemedarbejder
Maher Khatib

Mail: mkh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 68
Stamhuset, Digehuset 9

Sundhedskoordinator
Kira Gilling Hansen

Mail: kgh@greve.dk
Tlf. 60 35 46 62
Stamhuset, Digehuset 9

Jobvejleder
Khadija Al Mohammadi

Mail: kam@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 69
Stamhuset, Digehuset 9

Trygheds- og aktivitetsmedarbejder
Suzanne Magelund

Mail: sst@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 67
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 49

Kommunikationsmedarbejder
Marie Skjelbo Justesen

Mail: mju@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 65
Thors Kvarter 62

Projektkoordinator
Hanne Sanderhoff Degn

Mail: hsd@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 64
Thors Kvarter 62

Se mere på www.grevenord.dk, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på facebook

www.grevenord.dk

