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Civilsamfund er en samlebetegnelse for 
foreninger, fonde, frivillige sociale
organisationer, fagforeninger mv. 

Det sociale og politiske liv uden for 
privatsfæren, hvor borgere aktivt 
mødes (fysisk eller virtuelt) om 
interesser og i fællesskaber og 
bidrager til forandring

Velfærd i
samspil
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Vi er non profit

Vi er ikke offentlige

Vi huser 1 million mennesker

Vi er foreninger med tusindvis af 
engagerede beboere (aktive beboer-
demokrater og andre engagerede 
beboere)

Vi er en enorm menneskelig infrastruktur

- naboer, frivillige, professionelle i driften 
og i det boligsociale arbejde 

Vi er til stede, der hvor folk bor

Boligen er rammen 
velfærd er målet
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Udnytter vi 
dette
potentiale?
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Forskellige rationaler…
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Ensomhed
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Svage sociale relationer en 
sundhedsfaktor
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Aldrig/sjældnere end 1 gang om
måneden i kontakt med

naboer/beboere i lokalområdet

Ofte uønsket alene

Aldrig/næsten aldrig nogen at tale
med ved problemer eller brug for

støtte

Pct.Ikke-almene Almene

Kilde: ”Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2017” (SDU 2018)

Næsten 6 ud af 10 
bor alene i de 

almene boliger
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Vær Med

15 millioner uddelt – der var søgt 
om knap 29 millioner!

I alt 89 projekter har fået støtte 
– 46 fik afslag

Almene beboere hjælpes (tilbage) 
ind i fællesskaberne i hele landet

Partnerskaber med organisationer 
på kultur, social- og idrætsområdet. 



Fokus i bekæmpelsen af ensomhed
De almene boligområder som en vigtig arena
for bekæmpelsen af ensomhed
- sikre politisk opmærksomhed, samarbejde 
med myndigheder og øvrigt civilsamfund

De fysiske rammer 
- arbejde med sociale renoveringer, 
seniorbofællesskaber, generationshuse mv.  

Skabe rammer for fællesskaber i de almene 
boligområder
- fokus på trivsel og deltagelse i 
afdelingsbestyrelserne (fællesspisninger, 
gåklubber), i det boligsociale, via puljemidler 
mv.
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Tak for 
ordet
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Ensomhedspuljen https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/vaer-med-pulje-til-
bekaempelse-af-ensomhed/

Frivilligstrategi https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/frivilligstrategi/

Følg med på bl.dk
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Analyse foretaget af BL i efteråret
2020

Frivillighed
blandt almene
beboere


