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Startboligprojektet

Kontrakten med den Sociale vicevært

April 2015 indgik Horsens kommune, Bolig Horsens og Jysk Børneforsorg/
Fredehjem et samarbejde om støtte til sårbare unge i ungdomsboligmiljøet i
Horsens. Nærmere bestemt Stadionvej, Ane Stauningsvej og Østergade, hvor
der er tilknyttet en social vicevært.
Projektet administreres i dagligdagen af Ungdomsprojektet Ude-Bo, hvor også
den sociale vicevært er ansat.

•

Når du bor i en Startbolig indgår du i en kontrakt med den sociale vicevært
om én af følgende tre muligheder:

1.
2.
3.

Du deltager i 2 månedlige fælles arrangementer.
Du har 2 individuelle aftaler med den sociale vicevært.
Du har 1 individuel aftale og deltager i et fælles arrangement.

Kort om, hvad Startboliger er
•
•
•
•

Det er 11 - 1.værelses ungdomsboliger ved Stadionvej i Horsens.
Den sociale viceværts funktion er at støtte den unge i trivsel
og integration i nærmiljøet.
Startboligerne er et afsæt til at motivere til uddannelse.
Der vil blive holdt fællesarrangementer i startboligernes miljø.

Hvem kan komme i betragtning til en Startbolig
•
•
•

Du er mellem 18-24 år.
Du bor i Horsens kommune.
Du ønsker kontakt med den sociale vicevært.

Fælles arrangementer = PitStop
Et fælles grundlag hvor vi mødes 2 gange i måneden til f.eks. strandtur, bowling,
biograftur, grill, brætspil osv.

• PitStop giver mulighed for social aktivitet og netværksdannelse.
• Til PitStops arrangementer laver vi mad og spiser sammen.
Du retter henvendelse til Ude-Bo, som har ansvaret for kontakten til Bolig Horsens
og som guider dig i gang med ansøgningen af bolig
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