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Beskriv projektets målgruppe:
Hvem er målgruppen?:

Enlige og eneforsørgende mødre, hvor deres marginaliserede position har negativ
afsmitning på deres børn.
Sekundær målgruppe Kvindernes børn er sekundær målgruppe for projektet, da deres
trivsel ofte afhænger af, hvorvidt deres mor mestrer eget liv og moderrollen.
Tertiær målgruppe De frivillige er tertiær målgruppe.
Kvartiær målgruppe Andre kvinder, der hørt om projektet gennem de involverede kvinder.
Hvor stor er målgruppe? Efter endt projektperiode har brugerstatistik vist 15.397 besøg
af kvinder og børn på centret.
Brugerstatistik

Oprindelsesland
Danmark
Indien
Irak
Iran
Kina
Libanon
Marokko
Pakistan
Palæstina
Somalia
Tunesien
Tyrkiet
Ægypten
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Voksne
302
23
422
39
9
62
1.563
1.968
89
64
19
5.898
15

Børn under 18 år
13
2
67
17
1
5
603
79
15
8
1
3.212
9

Andre lande
Totalt antal brugere

781
11.254

111
4.143

Er der i projektperioden sket afvigelser i målgruppen og dennes størrelse? Nej
Hvis Ja, oplys hvorfor og hvordan?
Hvor mange brugere er der i projektet? Vi har haft 15.397 besøg
Hvor mange af hvert køn?
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11.254 kvinder, 0 mænd, og 4.143 børn under 18 år

Beskriv projektets formål:
Hvilket problem skal projektet løse?
Projektets overordnede formål er:
 At forbedre vilkårene for socialt udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder gennem
rådgivning og aktiviteter
 At støtte deres integration og fremme aktivt medborgerskab i det danske samfund.
 At tilbyde et helhedsorienteret tilbud til udsatte flygtninge og indvandrerkvinder,
med det formål at støtte og fremme kvinderne i at tage bedre vare på og større
ansvar for eget liv. Dette sket gennem støtte og hjælp til den enkelte kvinde med
udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, hun står overfor, hvad enten det
er i forhold til sundhed, trivsel, manglende netværk, udfordringer i forhold til
moderrollen, dys-funktionalitet i familien eller marginalisering på arbejdsmarkedet.
Det er desuden afgørende for projektet, at det sker under devisen ’hjælp til
selvhjælp’, hvor vi fokuserer på kvindernes ressourcer i stedet for hendes mangler.
Projektet har således en helhedstilgang til kvinderne. Dette skal modsvare hvordan de
mødes i det offentlige højt specialiserede system, der fokuserer på delelementer af
hendes situation.
Denne helhedstilgang sikres gennem at tilbyde:
 Et værested med mulighed for samvær og netværksdannelse med fælles
madlavning og fællesspisning, syning og ved en ugentlig café med
udefrakommende oplægsholdere og en aften fællesspisning for mor og barn
 Ugentlige aktiviteter såsom motion, jobsøgning, ekskursioner, danskundervisning,
lektiehjælp, computerundervisning.
 Rådgivning, herunder socialrådgivning, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning
samt rådgivning af mere dagligdagsorienteret art.
Grundlæggende for projektet er, at den enkelte kvinde og hendes ressourcer kommer i
fokus, og at kvinderne inddrages i beslutningsprocessen; dette skaber ejerskab og
selvstændighed hos den enkelte kvinde. Som social organisation uden
myndighedsopgaver nyder vi det privilegium, at kvinderne kommer her af egen vilje og
derfor oftest føler sig mere trygge, og dermed har større motivation og vilje til forandringer.
Projektet har nået kvinder, der ikke føler sig trygge ved kommunale sagsbehandlere, men
som føler sig trygge ved VIKC.

Er der sket afvigelse i projektets formål? Nej
Hvis Ja, oplys hvorfor og hvordan?
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Beskriv projektets resultater:
Hvilke resultater har projektet nået?

En omfattende evaluering af alle vores aktiviteter og projekter viser, at vi i 2014
opnåede følgende:
1. Mindst 11.254 besøg af kvinder, 0 mænd, og 4.143 børn under 18 år på
centret
2. Over 40 frivillige fordelt på forskellige aktiviteter og projekter.
3. Mange besøg i systuen.
4. Mange jobrådgivninger - 85 % af kvinderne har fået større lyst til at søge job
og større tro på at kunne få job.
5. 30% af kvinderne har lært hvordan de kan bruge nem-ID, anvende e-mail
osv.
6. 35 af kvinderne fik hjælp til at ansøge om fritagelse fra Digitalpost
7. 301 kvinder har modtaget individuel rådgivning.
Drift Rådgivningssted i 2014. En omfattende evaluering af den sociale og juridiske
rådgivning viser, at vi i 2014 opnåede følgende: Der er gennemført i alt 1127
samtaler i den sociale og juridiske rådgivning. 301 forskellige kvinder modtog
socialrådgivning. 72 % af kvinderne vurderer selv, at de er blevet bedre til at løse
egne problemer, efter de har gået i rådgivningsforløb på Vestegnes Indvandrer
Kvindecentret. Metoder: Empowerment, den narrative samtale, kognitiv metode,
motivationssamtale, kollektiv vejledning.
Vi har lavet casestudies af 10 forskellige typer af rådgivningsforløb, hvor
rådgiveren har analyseret de gennemgående træk for, hvornår et rådgivningsforløb
i højere grad end andre fremmer selvhjulpenhed. Der bliver i disse casestudies
inddraget parametre såsom typen af problemet, kompleksiteten og varigheden af
problemet, antal af rådgivningssamtaler, mødestabilitet, danskkundskaber samt
netværk eller mangel på samme. I disse casestudies indgår interview med
kvinderne, om deres oplevelse af rådgivningen, samt hvorvidt, de oplever den har
øget deres kendskab og forståelse for systemet, og hvorvidt de synes, de i højere
grad selv kan håndtere en lignende situation i fremtiden.
Tilskudskontoret 15.4.2010






71 % af vores casestudies viser at kvinderne har opnået øget
selvhjulpenhed
i sager med et samlet rådgivningsforløb har 86 % øget deres medvirken i
egen sag
90% af kvinderne har haft muligheden for at fremme deres netværk og
deltaget aktivt
90% har bevaret en positiv rollefunktion i forhold til deres børn

Semistrukturerede interview - i det sidste kvartal af 2014 blev lavet
semistrukturerede interview med 15 kvinder, der har haft høj grad af mødestabilitet
i enten fredagsaften fællesspisningen eller ved torsdagscaféen. Den elektroniske
logbog hjalp med at vurdere dette. De semistrukturerede interview har afdækket
dels kvindernes arbejdssituation, uddannelsesbaggrund, civile status,
oprindelsesland og hjemkommune.
Derudover blev der spurgt til deres oplevelse af egen sundhed og trivsel, deres
oplevelse af sociale netværk/isolation og familieforhold, samt motivation og
begrundelse for at deltage i aktiviteterne og egen oplevelse af indflydelse på
aktiviteterne.
Samlet evaluering - på baggrund af de semistrukturerede interview, logbog og
referater fra vores husmøder blev udarbejdet en samlet evaluering, som også
forholder sig til følgende succeskriterier:
 At logbogen viste en mødestabilitet på 71 % på de 71 % mest deltagende
kvinder
 At de semistrukturerede interview viste at 69 % af kvinderne føler, at de har
fået konkrete kompetencer og øget selvtillid i rollen som mor
 At de semistrukturerede interview viste at 59 % af kvinderne har ændret
deres kostvaner i en sundere retning
 At de semistrukturerede interview viste at 89 % af kvinderne føler, de har
haft indflydelse på aktiviteterne
 At de semistrukturerede interview viste at 79 % af kvinderne føler, at de har
øget deres netværk.
Hvilke forandringer har projektet medført for målgruppen?
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I forhold til at måle hvilke forandringer projektet har medført for målgruppen, blev der lavet
kvalitative interview med hhv. 15 kvinder, der deltog i fredagsaften fællesspisning og 5
kvinder, der deltog i vores sommeraktiviteter, hvor der blev spurgt ind til deres oplevelse
af, at møde frivillige i VIKC. Endvidere blev der spurgt ind til, hvor mange etnisk danske
kvinder, de kender i al almindelighed, hvad deres forventning er til de frivillige og om de
frivillige er med til at øge deres kendskab til majoritetskvinder, samt hvorvidt de følte, at de
frivillige er med til at få dem til at føle sig hjemme i Danmark.
Interview med de 15 kvinder, der deltog i fredagsaften fællesspisning blev gennemført i
sidste kvartal af 2014. Interview med de kvinder, der deltog i sommerferieprogrammet,
blev gennemført efter sommerferieprogrammet afslutning.
Samlet evaluering - på baggrund af disse interview blev udarbejdet en samlet evaluering,
som også forholder sig til følgende succeskriterier:
 At 95 % har haft en god oplevelse med de frivillige i VIKC
 At 65 % oplever at de frivillige er med til at øge deres kendskab til danske kvinder
 At 73 % oplever at de frivillige er med til at øge deres kendskab til det danske
samfund
 At 55 % oplever de frivillige er med til at føle sig hjemme i Danmark
Herudover har:
90% haft en god oplevelse og fået styrket deres netværk
55 % af kvinderne har fået øget selvtillid i rollen som mor.
45 % af kvinderne har ændret deres kostvaner i en sundere retning.
60% af kvinderne fik styrket deres kendskab til det danske samfund
50% af vores casestudies viser, at kvinderne har opnået øget selvhjulpenhed
60% af kvinderne fik styr på deres CV
45% af kvinderne har lært at cykle

Hvor mange brugere oplever, at der er sket en forandring i deres situation?
Vi har lavet evalueringsnedslag i form af spørgeskemaer til deltagerne, hvor vi bl.a.
spørger til, hvorvidt målgruppen oplever at de har fået et større netværk gennem projektet,
om de har øget deres viden om dansk samfund, sundhed, uddannelse, IT, og jobsøgning,
og om de har ændret holdninger undervejs.
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100% af de adspurgte oplever at de gennem de aktiviteter, som de har deltaget i gennem
projektet, har lært flere mennesker at kende.
100% af de adspurgte svarer, at de har fået mere viden om dansk samfund, sundhed,
uddannelse, IT, og jobsøgning. Se også ovenstående.
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Beskriv de centrale aktiviteter i projektet:
Hvilke aktiviteter har projektet udført for at opnå formålet?

Være- og aktivitetscentrets formål er igennem integrationsfremmende aktiviteter at
bibringe centrets brugere viden om dansk kultur, skabe netværk mellem danske kvinder
og flygtninge- og indvandrekvinder samt bygge bro mellem de forskellige nationaliteter og
kulturer. Derudover har VIKC arbejdet på, at fremme følelsen af medborgerskab i det
danske samfund, dels ved at skabe et sted hvor kvinderne føler sig hørt og set og dels ved
at yde rådgivning.
Med udgangspunkt i kvindernes egne ressourcer har Være- og aktivitetscentret til formål
at give kvinderne kompetencer, der vil gøre dem mere selvhjulpne, herunder fremme
deres tilknytning til bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedet, fremme sundere livsførelse og
styrke kvinderne, i deres moderrolle, således at de kan blive gode rollemodeller for deres
børn.
Kvinderne har mulighed for at møde andre kvinder og børn og gennem meningsfulde
aktiviteter at få styrket deres sproglige kompetencer.
Aktiviteterne forebygger isolation og ensomhed og giver kvinderne både viden og et
netværk, der kan bruges både personligt og professionelt.
Oversigt over faste aktiviteter
VIKC har kørt såvel faste aktiviteter som varierende tilbud. De faste aktiviteter har udgjort
en fast og tryg platform
Mandag:
09.00- 16.00 telefoniskrådgivning
10.00-16.00 -Individuelrådgivning (Efter aftale)
16.00-18.00 Økonomisk rådgivning (efter aftale)
16.30-18.30 Juridiskrådgivning (Efter aftale)
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Tirsdag:
09.00- 16.00 telefoniskrådgivning
10.00-16.00 -Individuelrådgivning (Efter aftale)
10.00-12.00 Åbent i værestedet
10.00-12.00 Systue
11.30-12.00 Fælles spisning
12.00-16.00 Ekskursioner /Motion
Onsdag:
09.00- 16.00 telefoniskrådgivning
10.00-16.00 -Individuelrådgivning (Efter aftale)
Torsdag:
09.00- 16.00 telefoniskrådgivning
10.00-16.00 -Individuelrådgivning (Efter aftale)
10.00-15.00 Åbent i værestedet
10.00-14.00 Systue
11.00-12.30 Fælles spisning
12.00-13.00 Torsdagscafé
13.30-15.00 Undervisning/ Jobsøgning / IT/ Cykelkursus. Tilmelding er nødvindigt
Fredag:
09.00- 16.00 telefoniskrådgivning
10.00-16.00 -Individuelrådgivning (Efter aftale)
17.00-21.00 Aftenåbent For mor og barn m. fælles spisning (Tilmelding er nødvindigt)
Undervisning
IT
VIKC tilbyder kvinderne Individuel IT undervisning ”Hjælp til selvhjælp”, hvor hver enkelt
kursist modtager egen programundervisning, som passer til deres behov. VIKC fokuserer
på, at gøre kvinderne selvstændig og i stand til at løse de daglige praktiske opgaver, så
som netbank, e-boks og e-mail.
Jobsøgning
VIKC har løbende arrangeret forløb med individuelle jobsøgninger for etniske
minoritetskvinder, for at give den enkelte kvinde større tryghed gennem forløbet, øge
kvindernes arbejdsmarkedsparathed så de kommer tættere på arbejdsmarkedet. Dermed
kan vi få dem videre fra kontanthjælps- eller dagpengesystemet til selvforsørgelse hvilket
også øger den enkelte kvindes selvtillid og ikke mindst vedligeholder selvtilliden.
Jobrådgivningen skal ses som supplement til de offentlige tilbud. I modsætning til de
offentlige tilbud er indsatsen specielt tilpasset målgruppen og kan tage individuelle hensyn
til den enkelte kvinde
Ekskursioner /Motion
Vestegnes Indvandrer Kvindecentret har flere frivillige professionelle sundhedsfolk som er
tilknyttet centret. De rådgiver kvinderne om kost og sund livstil.
Mange af VIKC’s brugere er overvægtige og dyrker ikke motion. Sund livstil og motion er
en af vejene til at få kvinderne tættere på arbejdsmarkedet.
Overvægtige kvinder kan have svært ved at finde et arbejde og mødrenes usunde livsstil
kan påvirke resten af familien, især børnene. Gennem vores tilbud sikrer vi samtidig at
mødrene er rollemodeller for deres børn, også når det gælder sund livstil.
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Udflugter:

VIKC havde planlagt fælles udflugter hver tirsdag i 2014, da mange af kvinderne ikke har
været steder, som det falder naturligt for mange danskere at tage hen, for eksempel en tur
til Bakken.
Vestegnes Indvandrer Kvindecentret har arrangeret en tur til Bakken for de mødre, der er
tilknyttet centret og deres børn. Der var mange muligheder for både mødrene og børnene,
som var i alderen 0 til 15år.
”Det er ikke hver dag, man få mulighed for at være sammen med andre på en sjov og
hyggelig måde - derfor vil jeg i høj grad nyde dagen, og regn skal ikke ødelæge min dag”,
sagde en mor, da det begyndte at regne.
Børnene fandt hurtigt sammen i mindre grupper og gik på jagt efter de mest spændende
forlystelser. De konkurrerede med hinanden om, hvem der var mest modig og hvem der
turde prøve alle de kørende forlystelser.
Den sunde konkurrence smittede også af på mødrene, men ikke alle var modig nok til at
prøve forlystelser. ”Det er dog forfærdeligt, at man skal betale penge for at blive bange det vil jeg ikke være med til”, sagde en af kvinderne til nogle af de andre, som grinte højt
og drillede hende lidt.
”Jeg er meget glad, fordi jeg har mulighed for at være barn i dag”, sagde en deltager på
55år.
Både kvinderne og deres børn strålede af glæde, selv om vejret ikke viste sig fra sin
bedste side. Heldigvis var regnen slet ikke en barriere for aktiv deltagelse i aktiviteterne
eller for at nyde hinandens selskab.
Der var også tid til fællesspisning på Bakken. Vi havde forberedt maden dagen før i
center, og den smagte meget dejligt. ”Maden smager endnu bedre, når den bliver delt med
andre”, sagde en unge deltager på 14år.
Vestegnes Indvandrer Kvindecentret har sørget for transport, forplejning og 50% af
udgifterne til turpas for børn og unge.
Turen har skabt glæde, gode oplevelse og styrket netværk deltagerne imellem.
"Tak til vores tilskudsgivere og samarbejdspartnere, der gør det muligt!"
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Systue

Alia, og Kawtar er vores systueansvarlige på frivilligbasis hver tirsdag, og torsdag hvor der
er blevet syet rigtigt meget internationalt tøj.
Systuen giver kvinderne mulighed for at styrke deres netværk i samvær med andre
kvinder. Alternativet er at de bliver hjemme uden mulighed for personlig udvikling hvilket
ikke er til gavn for dem. Samtidig har systuen de værktøjer som kvinderne ikke har råd til
at anskaffe sig til hjemmet hvilket er til stor hjælp i dagligdagen
Fælles spisning

Man spiser et godt, sundt og nærende måltid. Som led i vores sundhedspolitik bruger vi
gerne grove grøntsager og fuldkorns-pasta, brød og ris. Frokosterne er meget populære
og vi spiser rigtig mange sammen.
Aftenåbent med fællesspisning giver mulighed for, at kvinderne kan puste ud og spise et
sundt måltid mad med børnene, og at frivillige kan hjælpe børnene med lektier. Derudover
bliver aftenerne brugt til i fællesskab at lave og erhverve sig viden om sund og
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ernæringsrigtig mad.
Fredag aften indebærer nogle dejlige timer fra eftermiddag til aften, hvor vi hygger,
snakker, laver mad og spiser sammen. Der tilbydes hjælp til lektier og computer, og man
kan slappe af og hygge sig med en masse glade mennesker.
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Beskriv om de opstillede mål i ansøgningen for succes er opnået:
Hvordan er der foretaget måling af om målene er nået?
Vi har registreret alle brugere, der kommer ind ad døren på oprindelsesland og
hjemkommune. Desuden har vi registreret antallet af frivillige. Dette har givet os et overblik
over antallet af daglige besøg af hhv kvinder, børn og frivillige. Se venligst resultatet af
vores registreringer under punkt 1- målegruppen- brugerstatistik
Hvem har foretaget målingen og vurderet denne?
Projektleder og medarbejder i VIKC, 2 frivillige fra VIKC.
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Beskriv fremtidige projektplaner (udfyldes kun, hvis der er tale om
årsrapport):
Hvad er planerne for resten af projektperioden?
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Beskriv plan for forankring af projektet (spørgsmål 7 og 8 udfyldes kun, hvis
der er tale om afsluttende rapport):
Er der gjort tiltag for at projektet kan opnå forankring? I så fald hvilke?
Planen for at forankre projektet var at søge midler til den daglige drift i
Albertslund kommune udover tilskuddet til lokalerne, som VIKC fik i forvejen.
Begrundelsen for at søge fast tilskud til den daglige drift er at projektets resultater
tydeligvis viser at der et stort behov for et fast tilbud af projektets karakter til
målgruppen. Men for at få de resultater, som projektet har opnået i
projektperioden, er det nødvendigt med minimum en fast fuldtidsleder og en
assistent. Det er ikke muligt at nå de samme resultater med udelukkende frivillige
arbejdskraft.
VIKC’s bestyrelse afholdt derfor en række møder borgmester og
integrationsmedarbejder i Albertslund kommune for at drøfte muligheden for et fast
drift tilskud til Centret.
Hvad har udfaldet af forankringstiltagene været?
At der på baggrund er møderne er søgt om §18 midler og at vi er i dialog
med kommunen omkring udvikling af VIKC til socialøkonomisk virksomhed for så
vidt angår systuen og køkken/cateringvirksomhed.
Der i øjeblikket er igangværende drøftelser i bestyrelsen vedrørende mulighederne
for videreførsel af VIKC og centrets aktiviteter, herunder finansiering og eventuel
omlægning til socialøkonomisk virksomhed.
.
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Beskriv om viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til
andre:
Er projektets eksistens og/eller resultater formidlet til andre? Til hvem, hvordan og
hvornår?
Årsrapport vil blive gjort tilgængelig på vores hjemmeside. Opsummering vil
desuden blive bragt i vores Årsrapport for 2014. Link til årsrapport på hjemmesiden
lægges på facebook.
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