Orientering om tilskud fra Puljen til Helhedsorienteret Boligsocial indsats i udsatte boligområder

Aalborg Kommune har i samarbejde med berørte boligorganisationer sendt 3 ansøgninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – puljen Helhedsorienteret boligsocial indsats.
Ansøgningen om støtte til projekt ”Praktikcoach” til Boligafdeling 12, Sundby Hvorup Boligselskab er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. 1.023.000. Der ansættes en fuldtidsperson i Center for Tværfaglig Forebyggelse som tilknyttes det boligsociale projekt i Sundby-Hvorup Boligselskabs Afdeling 12 og får sin daglige
arbejdsplads der. Målene med indsatsen er ved hjælp af en tæt, håndholdt og forebyggende indsats, at hjælpe
særlig udsatte unge mellem 15 – 24 år i gang med uddannelse eller arbejde – at give forældrene redskaber til
at blive gode rollemodeller og støttende i forhold til de unge og deres uddannelse. Projektperiode 1.01.14 –
31.12.15.
Ansøgningen om støtte til projekt ”Forsøg med Kombineret udlejning i Boligforeningen Vanggårdens afd. 8
til ændring af beboersammensætningen” er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. 2.500.000. Kombineret udlejning giver mulighed for at regulere, hvem der flytter til afdelingen. Målet med indsatsen er at skabe bedre
balance i beboersammensætningen således, at andelen af beboere der er tilknyttet arbejdsmarkedet øges, at
der bliver færre misbrugere og psykisk syge i afdelingen. Afdelingen løfter i forvejen et stort socialt ansvar
og en bekymring går på, at den sociale belastning i afdelingen vil øges i forbindelse med renoveringer i andre
boligafdelinger i Aalborg Øst. Målet er endvidere at komme af listen over særligt udsatte boligområder. Projektperiode 01.01.14 – 31.12.15.
Ansøgningen om støtte til en ”Udvidet familieorienteret indsats i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 8”
er ikke imødekommet. Der var søgt et tilskud på i alt kr. 686.000. Målet med projektet var, at udvide den
indsats som Familiegruppen Øst yder i den fremrykkede enhed i Vanggårdens afd. 8.
Det konkrete mål var, gennem et tæt og intensivt ressourceorienteret arbejde med de sårbare familier i boligområdet, at skabe forbedrede opvækstvilkår for familiernes børn/unge.
Et konkret mål var at fastholde børnene/de unge i et positivt forløb såvel i forhold til skole/uddannelse som
fritid. Målet var endvidere forebyggelse af kriminalitet og misbrug blandt disse børn.
Et mål var endvidere, at give de ressourcesvage/sårbare forældre i boligafdelingen særlig støtte til forældrerollen.

