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AKTUELLE AKTIVITETER FOR DEN
BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN
En fælles indsats under Covid-19
Kære beboere
I denne tid er alt arbejde, der indebærer kontakt
med andre mennesker udfordret. Det gælder
naturligvis også for ”En fælles indsats”. Vi
forsøger dog løbende at sikre, at vi er aktive og
relevante - under hensyntagen til de rammer og
retningslinjer, der er udstukket af
myndighederne.
Vores udadvendte aktiviteter er stadig meget
baseret på modeller, der kan afvikles via
telefon/sms eller digitale platforme. Men som
samfundet åbner op er vi nu igen til stede i
områderne og på kontoret, hvor vi mødes med
beboere og samarbejdspartnere. Multihuset i
Sydbyen er åbnet for begrænsede aktiviteter og
vi håber snart at kunne bruge Nordhuset og
Kvarterhuset igen.
På næste side kan I se eksempler på de
aktiviteter og tiltag, som vi er involveret i for
tiden. Det kan give jer et indtryk af vores nye
hverdag og arbejdsformer. Ønsker I mere
information, så følg os gerne på Facebook,
hvor vi løbende opdaterer med aktiviteter og
historier.
Vi står til rådighed hvis du har spørgsmål eller
ideer til mulige aktiviteter. Kontaktoplysninger
på vores hjemmeside - www.kefi.dk

FRIVILLIGE I RINGPARKEN AFSPRITTER LEGEPLADSER OG
OPGANGE OG DELER FRUGT UD TIL ÆLDRE. DE HAR
OGSÅ STARTET EN TELEFONLINIE DER SKAL HJÆLPE
ÆLDRE OG ENSOMME. DET ER FORENING RINGPARKEN
OG SU DER STÅR FOR FLERE GODE INITIATIVER I
BOLIGOMRÅDET.
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Sådan arbejder vi videre:
Vi kommunikerer via Facebook og hjemmeside
dagligt. Der produceres fortsat historier fra
områderne og vi deler relevant information
omkring COVID-19 samt nyt om relevante tilbud
og indsatser. Følg Kompetencecentret på
Facebook og se nyheder på vore hjemmeside
www.kefi.dk
Vi har kontakt med de unge som er i fritidsjobs
eller er startet i forløb, samtidig er der løbende
dialog med de virksomheder vi samarbejder
med.
Vi har i samarbejde med Red Barnet opstartet
en online læringscafe, som finder sted hver
onsdag mellem 15-16. Se hjemmeside for info.
Helhedsplanen understøtter et samtaletilbud
sammen med SU i Ringparken. Telefonlinien er
målrettet ældre og ensomme/isolerede
beboere.
Vi er i fuld gang med et HippHopp program for
forældre og børn, der skal starte i skole efter
sommerferien.
I samarbejde med sundhedsplejerskerne har vi
uddelt "Kreative Læringskasser."
Værested/gadeplan arbejder som opsøgende
gadeteam og kører ud alle ugens dage i hele
kommunen. De kommunikerer med de unge
online og har en forældrerådgivning åbent
hverdage fra 9-15.
Helhedsplanens jobindsats arbejder som de
plejer, men lige nu foregår møder med borgerne
gennem telefon.
Sundhedsplejen tilbyder "besøg" ved hjælp af
video og telefon. Ved særlige behov er der
mulighed for fysisk besøg.
Multihuset har åbnet for begrænset aktivitet og
vi regner med de øvrige beboerhuse kan åbne
for begrænsede grupper inden længe, der er
fortsat mad ud af huset i både Multihuset i
Sydbyen og Kvarterhuset på Motalavej.

HippHopp - kreakasser - telefonline

