Afrapportering ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” 2015
Indsats: Skalborg Borgerhjælp
Aktiviteter

Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
Besøg hos borgere i eget hjem

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført

-

Hjælp til mindre praktiske opgaver som at hænge et billede op, skifte pærer
mm.

-

Hjælp til indkøb, låner plejehjemmets bus

Gennemført
”Det handler i bund og grund om, at hjælpe med de praktiske ting, så det letter
hverdagen for den enkelte. Så kommer vi til at lære hinanden at kende og ikke mindst
hygger vi os sammen”
Gennemført

-

2 årlige fællesarrangementer i kirken
Tur for områdets ældre borgere hver sommer, såfremt der er penge til det.

Gennemført
Gennemført

Formidling

Status

Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Skalborg Borgerhjælp formidler dels deres eksistens gennem foldere der deles
ud i lokalområdet og dels ved en mundtlig overlevering
Ved medlem af www.aktivtaeldreliv.dk
Mit kvarter

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Skalborg Borgerhjælp har uddelt foldere, lavet opslag og formidlet deres virke på
forskellige hjemmesider.

-

Annoncer i husmoderforeningen

-

2 lokalaviser

Gennemført

-

2 nyheder på Tryg Aalborgs Subsite/Hejemmeside

Gennemført

Måling/metode

Status

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget
Efter observationer udarbejdet, af en kriminologistuderende fra Tryg Aalborg,
scorer Skalborg Borghjælp højt i forhold til, hvor tryghedsskabende
indsatserne opleves.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Det har været hensigten at lave en måling af antal deltagere som benytter sig af
Skalborg Borgerhjælps aktiviteter – dette er imidlertid ikke lykkedes i 2015.

Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Foreningens mange årige eksistens, mener vi er et udtryk for, at foreningen udfylder et behov og gør det på sådan en måde, at det berettiger dens eksistens.
Hvis foreningens service ikke ville blive efterspurgt, ville den ikke kunne eksistere.
-

Der er ikke opsat mål for foreningen, den hviler i sig selv og gør nytte, der hvor der er behov og ud fra de midler de har til rådighed.

Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af
I det omfang det er relevant, vil de sociale medier blive anvendt til at formidle Skalborg Borgerhjælps aktiviteter

Statusbeskrivelse
Max. ½ side
Skalborg Borgerhjælp har eksisteret siden år 2000. Foreningens aktiviteter udspringer af dens vedtægter. Der er 19 hjælpere og i 2015 modtog foreningen 6000 kr. i støtte fra
Aalborg Kommune.
Nuværende formand Eva Hamborg stopper som formand efter 16 års virke. Mogens Aarup-Jensen overtager hvervet.
I 2015 har der været besøg af en studerende, som har observeret og udarbejdet en vejledningsrapport over hvilke metoder, som kan anvendes til at evaluere Tryghedsskabende
indsatser som f.eks. Skalborg Borgerhjælp.

