STRATEGI FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING
Den strategiske ramme for den boligsociale indsats i Vollsmose udgøres
dels af otte politiske mål defineret af Odense Byråd, dels af fire temaer som
Landbyggefonden har udpeget som væsentlige i det boligsociale arbejde i den
kommende periode. Disse fire temaer er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv
indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar.

STRATEGI

STRATEGISKE MÅL

STYRKET CIVILSAMFUND

VISIONEN

Den boligsociale indsats i Vollsmose forholder sig særligt til fire ud af Byrådets otte politiske mål; nemlig målet om et styrketVollsmose
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VOLLSMOSE

FRA BOLIGOMRÅDE
TIL BYDEL I ODENSE

• STYRKET CIVILSAMFUND
• STØRRE TRYGHED
• HØJERE UDDANNELSESNIVEAU
• FLERE I ARBEJDE
Den boligsociale indsats i Vollsmose skal bygge
på en hjælp-til-selvhjælp-tilgang, både i relation
til enkeltpersoner og når det drejer sig om civilsamfundet. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den enkeltes og områdets ressourcer.
Arbejdet organiseres i partnerskaber med relevante samarbejdspartnere i kommune, boligorganisationer, erhvervsliv og civilsamfund. Dette
muliggør en løbende koordinering og tilpasning
til de aktuelle behov.

STØRRE TRYGHED

CIVILSAMFUND &
LOKALT ENGAGEMENT

HØJERE UDDANNELSESNIVEAU

SOCIAL UDVIKLING,
FAMILIER & UNGE

BOLIGSOCIAL UDVIKLING

Strategien realiseres med den boligsociale helhedsplan for perioden 20162020.

STRATEGISKE MÅL

VI ARBEJDER MED

FLERE I ARBEJDE

VI ARBEJDER MED
CIVILSAMFUND & LOKALT ENGAGEMENT

SOCIAL UDVIKLING, FAMILIER & UNGE

Vollsmose har i dag et aktivt foreningsliv og mange velfungerende fællesskaber, hvorfor der er et stort udviklingspotentiale
i bydelen. Understøttelse af lokale initiativer og aktiviteter skal
styrke fællesskaber, trygheden og trivslen.

Social udvikling handler om at bidrage til velfærdssamfundets
tilbud til børn og unge, så alle får de bedst mulige vilkår i forhold
til uddannelse og job.

STYRKET
CIVILSAMFUND

STØRRE
TRYGHED

HØJERE UDDANNELSESNIVEAU

FLERE I
ARBEJDE

Gennem konkrete aktiviteter
understøttes nationale og lokale foreninger i deres aktiviteter
i bydelen.
Civile grupper og beboerinitiativer støttes i at blomstre.

Gennem arbejdet med det gode
naboskab og fællesskaber i
bydelen øges oplevelsen af
tryghed.
Kommunikation, aktiviteter,
fælles opmærksomhed på god
adfærd og mere liv i bydelen
styrker trivsel og tryghed.

Gennem blandt andet forældrerådgivning og udviklingsforløb
sammen med unge øges mulighederne for at hæve uddannelsesniveauet i bydelen.

Gennem blandt andet mentorordninger og fritidsjobrådgivning hæves beskæftigelsesniveauet både på kort sigt og på
lang sigt. De uddannelsesrettede aktiviteter støtter på kort
sigt et højere uddannelsesniveau og på lang sigt en øget
grad af beskæftigelse.
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