


Kære samarbejdspartner!
Ja, du læste rigtigt! Du er vores samarbejdspartner, vores  

medspiller – kort og godt vores ven. Bo Trivsel er en samling 

mennesker, som er enten frivil l ige eller ansatte. Vi arbejder alle sammen for, at det skal 

være endnu bedre at bo hos en boligorganisation. Men vi kan ikke gøre det uden dig.

Neden for kan du se de fem ting, som vi bruge vores energi på. Vil du være med? 

Vi vil nemlig godt være flere i fællesskabet. Det giver trivsel!

1: Børn, unge og forældre
 Vi vil godt have at specielt børnene  

trives i vores områder. Derfor har 
vi tre store projekter for børn og 
deres forældre. Vi vil gerne  
give børnene en god start 
i skolen, og når de bliver 
ældre – give hjælp med 
de lektier, som er svære. 
Og når de bliver unge, 
skal de have andre unge 
at se op til. Den slags, der 
kan vise vejen som rum
melige, sociale og dygtige. 
Derfor har vi en uddannel
se som rollemodel.

 

 At komme godt i gang med 
voksenlivet er vigtigt. En del 
af det er, at have et job. Bo Trivsel 
hjælper de helt unge i gang med et fritidsjob.  
Der er også hjælp at hente, hvis de unge har lyst 
ti l at lære, hvordan man starter sin egen virksom
hed op. For de voksne kan økonomien godt  
vælte, og så står vores rådgivere klar ti l at hjælpe 
med at få styr på kreditorer og afdrag.

3: Beboernetværk,  
inddragelse og 
demokrati 

   Netværkskvinder er et samarbejde hvor 
mødre hjælper hinanden. Det samme gæl

der for netværksfamilier, hvor flygtninge
familier og danske familier mødes. Der 
bliver knyttet bånd på tværs af kulture. 
Demokrati er rygraden i vores beboer  
og aktivitetshuse – der nu samlet  

hedder ”væksthuse” – for  
det er der, mange  

aktiviteter gror fra. 
Ideerne til nye ak

tiviteter kommer  
altid fra dig el
ler din nabo. Vi 
hjælpes ad med 
at få det gjort. 

 4: Sundhed
 Det er vigtigt at spise sundt. Vi bliver gladere 

og får mere energi. Børn og voksne kan have 
svært ved at f inde den sunde kostvej, men der 
er hjælp at hente i fælleskabet med andre og 
fagfolk, som giver gode råd. 

 Når man hopper, springer og kravler en gang 
imellem, så lærer man bedre. Derfor arbejder 
Bo Trivsel også på, at få alle børn fra vuggestue 
ti l ældste skolebarn ti l at bevæge sig l idt mere. 
Vi bliver sundere sammen.

5: Image og 
kommunikation

 Vi ved godt, at der er masser af gode  
oplevelser og dejl ige naboer i vores huse.  
Men resten af verden skal også vide det. 
Hvis du har lyst ti l at være med ti l at foto
grafere eller skrive om din hverdag, så bliv 
borgerjournalist hos Bo Trivsel. Vi hjælper 
med det, der er svært.

2: Uddannelse, 
beskæftigelse 
og erhverv



S A M A R B E J D E  demokrati venner S U N D H E D 

dans motion kultur frivill ig N E T VÆ R K  væksthuse 

hygge F Æ L L E S S K A B  omsorg energi hjælp  

T R I V S E L  bolig viden musik mad G L Æ D E  fortælling 

DET BOLIGSOCIALE KONTOR
Spedalsø Torv 2 st. th.   ·    8700 Horsens
www.botrivsel.dk
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