”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”– oversigt over ansøgere, der
har modtaget midler
Ansøger

Resumé

Bevilget beløb

Ballerup
Kommune

Projektets formål er at styrke fælleskaber og relationer for ældre ensomme hjemmehjælpsmodtagere med fokus på ledsagelse
af de borgere, der ikke kan komme afsted alene.

3.500.000 kr.

Projektet går ud på at:
 Hjemmehjælpere opsporer målgruppen og vejleder og motiverer borgerne til deltagelse i civilsamfundets aktiviteter.
 Ledsage borgere, der har fysiske eller psykiske barrierer for deltagelse, til sociale aktiviteter – og evt. deltage sammen med
borgeren.
 At holde fokus på et mål om at størstedelen på sigt vil kunne deltage alene eller med hjælp fra frivillige.
Billund
Kommune

Projektets formål er at afhjælpe ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere ved at tilbyde motivation og ledsagelse til
fælleskabscaféer på lokale plejecentre.

1.083.700 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore ensomme hjemmehjælpsmodtagere, fx ved brug af screeningsværktøjet UCLA3.
 Motivere borgerne til at deltage i Fælleskabscafeerne og evt. ledsage hertil. Ønsker borgeren ikke at deltage i disse cafeer,
vil de i stedet modtage individuel vejledning og evt. ledsagelse til andre aktiviteter.
Borgerne til fælleskabscaféerne møder andre borgere, og frivillige fortæller om lokalområdets aktivitetsmuligheder og evt.
aftaler ledsagelse til disse aktiviteter.
Frederikshavn
Kommune

Projektets formål er at sikre en bedre og mere effektiv opsporing af ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere og dermed
afhjælpe ensomhed hos flere. Der vil blive ansat tre fælleskabskoordinatorer, som skal koordinere indsatsen og stå for
trivselssamtaler og vejledning af borgerne.
Projektet går ud på at:
 Styrke systematisk opsporing af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere bl.a. ved brug af screeningsværktøjet
”Risikomodel for ensomhed”.
 Fælleskabsambassadørerne tilbyder trivselssamtale, afdækning af hvilke aktiviteter borgeren kunne have interesse for samt
evt. ledsagelse.
 I høj grad at gøre brug af de eksisterende ”Læg liv til årene”-medarbejdere, som allerede arbejder med ensomme ældre –
både til ledsagelse og vejledning/motivation.

4.089.300 kr.

Herning
Kommune

Projektets formål er at videreudvikle og styrke kommunens arbejde med klippekortsordningen fra 2015 med et mål om at give
ensomme ældre en fair chance for at blive del af et meningsfyldt fællesskab. Dette ved at tilbyde ensomme
hjemmehjælpsmodtagere vejledning, støtte, motivation og ledsagelse til sociale aktiviteter.

4.759.000 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore målgruppen gennem systematisk ensomhedsscreening.
 Styrke medarbejdernes kompetencer i at håndtere og italesætte ensomhed med særlige samtaleteknikker.
 Tilbyde vejledning, motivation, støtte og ledsagelse, bl.a. baseret på et lokaltilpasset katalog over relevante aktivitetstilbud
for målgruppen.
Holstebro
Kommune

Projektets formål er at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem motiverende samtaler og
ledsagelse til sociale aktiviteter.

1.799.565 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore hjemmehjælpsmodtagere i målgruppen ved brug af et opsporingsskema for ensomhed.
 Tilbyde motiverende samtaler og ved behov ledsagelse sociale aktiviteter.
Tilbyde at deltage sammen med borgeren i udvalgte tilfælde, hvor der vurderes et særligt behov.
Horsens
Kommune

Projektets formål er at bringe ældre ensomme hjemmehjælpsmodtagere ud af ensomhed og ind i fællesskab. Dette gennem
udarbejdelse af livshistorier, motivation, vejledning og ledsagelse efter behov. Hjemmeplejen varetager den borgernære
indsats, og en fællesskabskoordinator ansættes til koordination mv.

3.010.017 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore alle ældre, der bor i ældrebolig tæt på et aktivitetscenter, for ensomhed ved brug af et screeningsværktøj
inspireret af UCLA.
 Tilbyde vejledning og motivation, bl.a. baseret på livshistorien, samt ledsagelse.
 Samarbejde med aktivitetscentrene og civilsamfundet om relevante aktiviteter.
Roskilde
Kommune

Projektets formål er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmeplejemodtagere i risiko herfor ved at støtte og motivere dem
til aktiviteter sammen med andre borgere.
Projektet går ud på at:
 Styrke hjemmeplejens viden om og brug af UCLA3 (screeningsredskab til opsporing af ensomhed).
 Tilbyde borgerne i målgruppen vejlednings- og motivationssamtaler samt ledsagelse til aktiviteter i Seniorhøjskolen.
 Borgerne danner relationer under aktiviteterne i Seniorhøjskolen, understøttet af personalet. Der er fokus på
understøttelse af borgerens deltagelse på egen hånd på sigt.

3.340.428 kr.

Svendborg
Kommune

Projektets formål er at afhjælpe ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere igennem individuelle sociale rehabiliteringsforløb
med fokus på meningsfulde fællesskaber.

1.725.122 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, bl.a. ved brug af appen Tidlig Opsporing.
 Tilbyde en undersøgende samtale, afdække ressourcer, opbygge motivation og understøtte borgerens deltagelse og
fastholdelse i fællesskaber gennem ledsagelse.
 Understøtte udvikling af fællesskaber og styrke relationen mellem hjemmeplejen og civilsamfundet.
Varde
Kommune

Projektets formål er at støtte ensomme hjemmehjælpsmodtagere i at deltage i sociale aktiviteter i nærmiljøet. Indsatsen
varetages af borgerens kontaktperson i hjemmeplejen eller terapeuter ved komplekse forløb.

1.431.549 kr.

Projektet går ud på at:
 Opspore ensomhed bl.a. ved brug af Hjulet til tidlig opsporing, som er under implementering i hjemmeplejen.
 Tilbyde målgruppen vejledning, motivation og ledsagelse til sociale aktiviteter samt opfølgning herpå.
 Forberede foreningerne på at tage imod målgruppen.
Vesthimmerla
nds
Kommune

Projektets formål er at opspore ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere og tilbyde en motiverende og vejledende samtale
ved en nyansat fælleskabsvejleder samt tilbyde fælleskabsklippekort til ledsagelse til sociale aktiviteter.
Projektet går ud på at:
 Hjemmeplejen opsporer målgruppen ved brug af værktøjer til tidlig opsporing og screening for ensomhed (UCLA3).
 Fællesskabsvejlederen (eller den sædvanlige hjemmepleje) tilbyder samtale med fokus på behov, motivation og vejledning,
og hjemmeplejen tilbyder ledsagelse.
 Det lokale foreningsliv klædes på til at modtage eller etablere tilbud til målgruppen.

3.439.640 kr.

