Greve Nord Projektet

Kvartalsrapport
Nr. 2, 4. kvartal 2012

Status på projektet
Organisering
På nuværende tidspunkt er hele organiseringen i det nye projekt udfoldet og i fuld gang.
Således har styregrupperne afholdt adskillige møder og blandt andet udarbejdet handlingsplan og succeskriterier for
arbejdet i 2013. De 3 styregrupper beskæftiger sig med nedenstående indsatsområder:
Styregruppe
Den sociale styregruppe
Den lokale styregruppe
Bydelsstyregruppen

Indsatsområde(r)
Børn, unge & familier
Job, uddannelse & erhverv
Sundhed
Beboernetværk & tryghed
Image & kultur

Formandskabet har ligeledes allerede nu truffet store beslutninger om projektets fremtid, herunder at BS61’s ønske om
at blive optaget i Greve Nord Projektet igen skal imødekommes - og arbejdet med at udarbejde en såkaldt
prækvalifikation for afdelingen er i gang.
Som noget nyt er der blevet afholdt Bydelsforum og fællesmøde for afdelingsbestyrelserne.
Formålet med Bydelsforum er at høre og involvere alle interessenter i området, også udover de medfinansierende
afdelinger – hvilket resulterede i talstærkt fremmøde og masser af inputs fra en bred vifte af omkringliggende almene
boligafdelinger, grundejerforeninger, aktivitetsudvalg og diverse samarbejdspartnere og lokalpolitikere.
På samme vis var der stor opbakning til fællesmødet for afdelingsbestyrelserne i alle de involverede boligafdelinger,
hvor 17 repræsentanter fra henholdsvis Gudekvartererne, Gersagerparken og Askerød var mødt op for at diskutere
samarbejdsmuligheder og fremtidige fokusområder.

Fokusområder i Greve Nord Projektet lige nu:


Indlemmelse af boligafdelinger i Greve Nord Projektet: Både Freyas Kvarter og BS61’s afdeling i
Gersagerparken har udtrykt interesse for at blive en del af Greve Nord Projektet. På nuværende tidspunkt
afdækkes mulighederne for at prækvalificere afdelingerne til en optagelse i projektet.



Bydelskonference: Forberedelserne til årets bydelskonference d. 16. marts er allerede i fuld gang. I det
nyetablerede bydelsforum fik deltagerne lov til at definere temaet for årets konference, som bliver: Tryghed &
sammenhold. Programmet byder på blandt andet oplæg fra Per Larsen (formand for Børnerådet og blandt
meget andet tidligere chefpolitiinspektør), en spændende paneldebat, messeområde med repræsentanter fra
en bred vifte af lokale udvalg og tiltag – og masser af mulighed for networking og ny inspiration.
Bydelskonferencen er en del af Greve Nord Projektets indsats for at etablere og styrke netværk og samarbejde.



Webkampagne: I forlængelse af UG Udvalgets fokus på at skabe stolthed over bydelen via diverse tiltag for at
forbedre områdets image, lancerer Greve Nord Projektet i starten af 2013 med støtte fra udvalget en kampagne
for hjemmesiden www.grevenord.dk. Hjemmesiden er en informationsportal for området, og formidler en bred
vifte af tilbud, nyheder og muligheder for beboerne. På den måde er hjemmesiden et essentielt redskab til at
styrke både den interne og eksterne kommunikation og formidle også de positive historier fra området. Kort
sagt fungerer hjemmesiden i høj grad som en platform for en positiv bydels-identitet.



Frivilligpolitik: Greve Nord Projektet barsler lige nu med en frivilligguide, der skal understøtte og supplere
Greve Kommunes frivilligpolitik. Som supplement lanceres forskellige redskaber til arbejdet med frivillige,
herunder informationsmateriale til frivillige og foreninger, en database for frivillige samt en frivillig-jobportal på
hjemmesiden www.grevenord.dk.

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
Klub Stamhuset
Antal brugere i Klub Stamhuset pr. gang (gennemsnit)
Antal vejledningssamtaler (samtale vedr. den unges udvikling initieret af den unge)

-

Vejledningstilbud for familier – tidlig indsats
Antal brugere (unikke), der har benyttet tilbuddet om generel vejledning
Antal vejledningssamtaler i alt
Antal brugere (unikke), der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi
Antal brugere (unikke), der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse

41
232
36*
17**

*Heraf er størstedelen (61%) blevet henvist til både kommunale tilbud og tilbud i regi af helhedsplanen (f.eks. rygestopkurser eller mentorordning),
30,5 % er blevet henvist til kommunale og andre tilbud udenfor helhedsplanen og 5,5% henvist til tilbud i helhedsplanen.
** Heraf er 6 kommet i job og 11 har påbegyndt uddannelse.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Klub Stamhuset: Den 8. oktober valgte Vridsløselille Andelsboligforening at lukke Klub Stamhuset. Lukningen
var resultatet af flere uhensigtsmæssige episoder i perioden 1. august – 4. oktober der kulminerede med to
skudepisoder, hvor det var organisationsbestyrelsens opfattelse, at der blandt andet blev skudt mod Klub
Stamhuset. I perioden 8. oktober til 31.12.2012 har Klub Stamhuset været lukket. I samme periode har
ungegruppen indsamlet underskrifter med henblik på at få indkaldt et ekstraordinært beboermøde. Formålet
med beboermødet har været, at få genåbnet Klub Stamhuset som en klub for unge mellem 18 og 25 år. Den
21. december vedtog et beboermøde i Askerød, at klubben skal genåbnes i starten af 2013.
 Klub i Gersagerparken: Der er etableret en klub for unge mellem 18- 25 år i Gersagerparken. Åbningen af
klubben er sket i et samarbejde mellem Greve Boligselskab, BS61 og Greve Nord Projektet. Klubben bruges
jævnligt af mellem 5 og 15 unge.
 Fædregruppe: Der er blevet etableret en fædregruppe, der består af frivillige fædre fra boligområdet.
Fædregruppen skal sammen med kvindegrupperne og andre frivillige forældre i området deltage i at åbne et
beboerhus samt være med til at aktivere forældrene i området.
 Kvindegruppe og fælles forening: Der er etableret en fælles kvindeforening for alle kvinder fra området uanset
etnisk baggrund. De eksisterende kvindegrupper (heraf en ny afrikansk kvindegruppe, oprettet i samarbejde
med Nova) har været etnisk opdelte. Der arbejdes på at udvide kvindeforeningen, så kvinder fra andre områder
kan deltage.
 Temamøde: Det første i rækken af flere temamøder for forældre er blevet afholdt. Asmaa Abdol-Hamid holdt et
spændende oplæg om, hvordan man få indflydelse på sit lokalområde blandt andet ved at involvere sig i
beboerdemokratiet og frivilligt arbejde.

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

18
*
3
7

* Har desværre ikke været muligt at måle, da UUV vejlederen p.t. er sygemeldt.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Der er etableret arabisk lektiehjælp samt lektiehjælp i samarbejde med ungdommens røde kors på
Arenaskolen. Lektiehjælpen er flyttet fra Gersagerparken til Arenaskolen med henblik på at udbrede tilbuddet til
en større gruppe unge.
 Der har været 5 stk. 4 you forløb, hvor der i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet
arbejdes målrettet med et tilbud til unge mellem 15 og 17 år der er marginaliseret i relation til uddannelse eller
arbejdsmarkedet

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

62
34

* Fordelt på motionstilbud, rygestopkurser, madskole, kvindegrupper og kostvejledning.

Indsats: Beboernetværk & tryghed
Lokale aktiviteter
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 31/12 2012*
Antal deltagere i de lokale aktiviteter
Antal beboere/frivillige, som medvirkede til at gennemføre aktiviteterne**

7
390
84

Øvrige aktiviteter/arrangementer
Eid fest – antal deltagere***
Afrikansk aften – antal deltagere
Juletur til Gisselfeld julemarked – antal deltagere
Juleafslutning med stavgang, danskundervisning og gymnastik

200
60
52
24

* Aktiviteter: Stavgang, gymnastik, zumba, danskundervisning, banko, varmestuestrik og petanque. Dertil kommer diverse motionstilbud, klubber,
kvindegrupper, m.m. som ligger under andre indsatsområder.
** Antal gange, en frivillig har medvirket til at gennemføre/selv organiseret eller gennemført en aktivitet.
*** Estimat.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Tryghedssamtaler: Der har i perioden været gennemført 10 tryghedssamtaler/tryghedsbesøg
 Samarbejder: Der er taget initiativ til faste koordineringsmøder med Center for Sundhed & Pleje samt Greve
Kommunes frivilligkoordinator vedr. indsatsen for de ældre i området.
 Nyt udvalg: Der er under styregruppen for tryghed og beboernetværk blevet nedsat et udvalg, der skal arbejde
med det fysiske miljøs effekt på trygheden i området – herunder renholdelse, belysning, m.m.

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 unikke bidragydere
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev

2950
4104
41
9
242

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

5
2

Kulturelle arrangementer & events
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer
Antal besøgende i alt
Antal samarbejdspartnere (kommunale institutioner/projekter/foreninger), der deltog
* juletur til Gisselfeld Klosters julemarked, afrikansk aften, Eid-fest.
** Bydelsmødrene og Greve Kommunes SATSpuljeprojekter.

3
312
2*

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
Kildehuset 6, st. tv.

Børn- og ungemedarbejder
Maher Khatib

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

Projektkoordinator
Kira Gilling Hansen

Mail: kgh@greve.dk
Tlf. 60 35 46 62
Kildehuset 6, st. tv.

Jobvejleder
Khadija Al Mohammadi

Mail: kam@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 69
Kildehuset 6, st. tv.

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

