Projektskabelon 2019
Projektnavn
Projektansvarlig fra
lokaludvalget

Julestue i Træstubben

(hovedansvarlig skal
markeres med fed)

Projektansvarlig fra
sekretariatet
(hovedansvarlig skal
markeres med fed)

Hvilke aktiviteter
består projektet af?
Hvem er projektets
målgrupper:
Primære målgruppe:
Sekundære
målgruppe:
Antal man forventer
at henvende sig til:

Hvad er formålet
med projektet?
Hvorfor er det et
vigtigt formål?

Marie Svan Olsen, miljømedarbejder
Juleklippehygge med ild i pejsen, produktion af genbrugsjulepynt, levende
musik og julekager to onsdage i starten af december: Den 4. december og
den 11. december fra kl. 15-17 i samarbejde med en borger, der ønsker at
medvirke til at skabe liv i Træstubben.
Guitaristen Tore Eg spiller akustisk, vi sørger for julegodter og viser borgerne,
hvordan de kan lave gratis, miljørigtig genbrugsjulepynt.
Primær målgruppe:
Dem der i forvejen har deres gang i Træstubben (Vesterbro Maduddeling,
Krolfklubben, FDF-spejderne, Apostelkirken mm.).
Sekundær målgruppe:
Beboere, der bor i området omkring Træstubben, bliver inviteret med, så de
kan se, hvad Træstubben er for et sted og måske på sigt få lyst til at være med
til at lave aktiviteter i Træstubben.
Antal:
Ca. 40-50 personer pr. gang.
En samling under ”neutralt flag”, hvor brugere af Træstubben og beboere i
området får en bedre og mere helhjertet forståelse af de forskellige borgere,
der har deres gang på Vesterbro. Julestuen vil være et rum, hvor man kan
være nysgerrig på hinanden og få en dialog uden at skulle blive set som
andet end et menneske, der gerne vil samværet og fællesskabet – og ikke
som en ”bruger” af fx Vesterbro Maduddeling.
Samtidig vil en workshop med genbrugsjulepynt give inspiration og legalitet
til, hvordan man sagtens kan julehygge, uden det skal koste en masse penge.
Fordi det kan opleves som stigmatiserende tage imod, fx når man er bruger
af maduddelingen. Her kan brugerne opleve at være ligeværdige deltagere
til et arrangement i Træstubben.

Hvilke resultater forventer vi?
To hyggelige eftermiddage, hvor det at møde andre Vesterbroborgere vil skabe netværk og dialog.

Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet?
På kort sigt
På langt sigt

Alle uanset økonomi kan deltage i julehygge og juleklip, og dermed mødes i
en lige relation.
Ved at give borgerne omkring Træstubben indblik i, hvad Træstubben er og
kan, vil flere borgere måske få øjnene op for at lave eller deltage i aktiviteter i
Træstubben.

Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling?
På kort sigt
På langt sigt
Hvordan spiller
projektet sammen

Ved at sætte fokus på at julen kan være grøn og bæredygtig.
Ved at være en del af de aktiviteter, der får Træstubben og dens muligheder
ind i Vesterbroborgernes bevidsthed.
Med beslutningen om en samarbejdsaftale har Lokaludvalget forpligtet sig til
at arbejde på projekter, der skaber liv i Træstubben.
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med lokaludvalgets
årsplan?
hvordan kan projektet spille sammen med visioner, politikker m.v. i Københavns Kommune?
På kort sigt

Social bæredygtighed og lokalt miljøarbejde

På langt sigt
Har projektet nogle
risici, som man skal
være opmærksom på
i forhold til
realisering?

Social bæredygtighed og lokalt miljøarbejde

Det er et netværksarrangement, men vi skal være opmærksomme på, hvor mange
borgere vi tiltrækker pr. gang, da Træstubben max rummer 50 personer ad gangen i
forhold til brand – og rent praktisk er der ikke plads til mange siddende.

Tidsplan
Aktivitetsplan
Milepæle/succeskriterier
Hvilken
A4-plakater til opgange omkring Træstubben, A3-plakater til Træstubben,
kommunikationsnyheder på hjemmeside og facebook samt en pressemeddelelse i
indsats skal der laves lokalavisen.
Forventninger til
lokaludvalget
Deltagelse i arrangementerne og netværksarbejde
Sekretariatet skal altid ind over økonomi, kontrakter, aftaler m.v. da sekretariatet
alene kan indgå aftaler på Københavns Kommunes vegne.
-

Indkøb og kontrakter
Plakat og kommunikation
Indsamling af effekter til genbrugsjulepynt
Opdatering af julepynt-katalog
Deltagelse i de to arrangementer

Forventninger til
sekretariatet(hvilke
opgaver ønsker vi
sekretariatet skal
hjælpe med?,

Desuden deltager borgeren, der har taget initiativ til projektet med:
Ophængning af plakater
Forberedelse og oprydning af forplejning på de to dage.

Budget

I alt = 8.000 kr.

Hvor meget tid forventes det, at sekretariatet skal bruge? 12-14 timer
Musiker 2.500 kr. pr. gang = 5.000 kr.
Koda 500 pr. gang = 1.000 kr.
Indkøb (forplejning, sakse, lim) = 2.000 kr.
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Evaluering:
Blev aktiviteterne i
projektet
gennemført?
Blev målgruppen i
projektet nået?
Fungerede
samarbejdet med de
øvrige parter?
Blev tidsplanen
overholdt?
Stemte
forventningerne til
sekretariatet overens
med virkeligheden?
Blev budgettet
overholdt?
Hvilke resultater har
projektet opnået
samlet set?
Bør projektet
gentages igen næste
år? (hvorfor/hvorfor ikke)
Hvad og hvordan
føder vi resultaterne
af projektet ind til
forvaltning og
Borgerrepræsentationen?
Andre
bemærkninger?

