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Brug af velfærds-teknologi til inklusion

Kultur- og frivillighuset, Holstebro

Frivillig Fredag
Fælles fremtid lokalt
På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder
de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en
forskel for deres sag, deres medmennesker eller
deres lokalområde.
Frivillig Fredag sætter fokus på de frivillige
muligheder og skaber nye anledninger til at invitere
flere med i de frivillige fællesskaber.
Over hele landet markeres Frivillig Fredag med et
væld af aktiviteter og arrangementer.
I Holstebro vil vi sætte fokus både på fællesskabet
lokalt, men også på styrken i partnerskaber,
netværk og brobygning – på tværs af
fællesskaberne,
foreningerne,
erhvervslivet,
kommunen, borgere og alle andre, der har lyst.
Sammen står vi stærkest - både nu og fremadrettet.

Kultur- og Frivillighuset
inviterer til ”Nabokaffe”,
hvor foreninger kan invitere
en anden forening fra
lokalområdet til Nabokaffe.
Det kan være alle dage
i løbet af uge 39.

Struer Golfklubs smukke bane. For at spille 18 hullers banen, skal du have et godkendt golfkort f.eks. DGU-kort eller
lignende. Pay & Play-banen kan benyttes af alle og bruges i forbindelse med Fredags-Golf.

Velfærds KURSuscenter

Fredags-Golf med ”Nabokaffe”
Alle inviteres til et spil golf og efterfølgende hygge i Cafe Humlum
Vi vil så gerne vise hvad VKURS laver og inviterer
derfor både foreninger, privatpersoner og andre
interesserede til at deltage i Fredags-Golf i
forbindelse med Frivilig Fredag den 30. september
2022, kl. 1400 – 1700 i Struer Golfklub.

VKURS vil også meget gerne høre, hvad du og din
forening laver.
Mange foreninger har de samme udfordringer. I
stedet for at konkurrere om ressourcerne, kan vi
forhåbentlig samskabe om at udnytte dem bedre.

Ved den efterfølgende ”Nabokaffe”, vil der være rig
mulighed for at høre om VKURS andre aktiviteter,
udveksle erfaringer og styrke netværk.

FREDAGS-GOLF

 PGA PRO træning v/Michael
 Lån af udstyr
 Match med præmier
 Lidt godt til ganen hos Irene i Cafe Humlum
Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september
og er hele Danmarks festdag for frivillighed

Du kan deltage hver uge, eller når du har tid og
overskud. Fredage kl. 1400-1700

TILMELDING
Betal kr. 20,- på Mobilepay: 5051 7224

Mærke: GOLF + dato

Digitale grupperum
Teams for foreninger

Virtuel Undervisning
Uafhængig af tid og sted

Bekæmpe ensomhed
Samtaler, samvær & aktiviteter

Digisnak.dk

Digisnak.dk

Digisnak.dk

Microsoft tilbyder deres officepakke gratis til
NGO’er, ligesom til undervisningsinstitutioner.

Alle undervisningsforløb understøttes af digitale
undervisnings-materialer. Kursister kan derfor
gennemføre deres forløb i eget tempo og
uafhængig af tid og sted.

Ensomhed er et stigende problem i samfundet og
ensomhed kan føre til alvorligere mentale
problemer, hvis man ikke gør noget…

Selv om Microsoft hjælper med installation og
opsætning, kan det være udfordrende for mange
mindre foreninger at benytte tilbuddet.
Side 2

Vi bruger VR simuleringer til praktisk læring.

Foreninger og privatpersoner kan gennemføre
videosamtaler med ensomme via Digisnak.

Side 2-3

Side 3-4
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Digisnak

”Digisnak” eller ”Dig i snak”
Et digitalt Velfærds KURSuscenter
Digitale grupperum

VKURS er vores fysiske kursuscenter, som du
finder i Langgade 26, 7600 Struer.

Mange har stiftet bekendskab med videomøder
over Teams under Corona pandamien.

Digisnak er vores virtuelle kursuscenter, som du
finder på hjemmesiden www.digisnak.dk, hvis du
har en PC, tablet, mobil eller VR-briller.

Men de færeste ved, at Teams kan bruges til administrative opgaver for fx foreninger og jobsøgende.

Vi arbejder skiftevis i den fysiske
og i den virtuelle verden

For de fleste er Teams en ny måde at kommunikere og samarbejde på. Teams giver et bedre
overblik, fordi alt er samlet på et sted:

Vi har en vision om at gøre velfærdsteknologi
tilgængeligt for alle – på deres egne præmisser!
Vi udbyder kurser og aktiviteter, der fremmer
mental sundhed, og støtter dig i dine drømme.
Der er stort fokus på teknologi, som vi lærer
undervejs, ved at bruge det i praksis.
Du kan fx lære at bruge Teams, til at styre din
forenings eller virksomheds digitale grupperum.

Du kan få hjælp til at udvikle virtuelt undervisningsmateriale, til en interesse eller et fag, hvor du har
en særlig viden.
Eller du kan lære at holde videosamtaler med
ensomme borgere – og/eller arrangere aktiviteter og
events for interessefæller.

Teams bruger chat i stedet for mail. Der er adgang
til fælles filer og flere kan redigere i det samme
dokument, på samme tid. – Man kan gennemføre
videosamtaler, og dele filer, billeder, opgaver, spil,
kursusforløb og meget mere under samtalen.
Teams kan facilitere samarbejdet, både når I fysisk
er i samme lokale og virtuelt, når I fx opholder jer
i hvert jeres bolig.

Frivillighed.dk

Det frivillig arbejdes
særlige kvaliteter
Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der
udføres
inden
for
det
sociale
og
sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt
socialt arbejde defineres som handlinger, der
sigter på at give enkeltindivider eller grupper en
øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse
velfærdsproblemer.

Digisnaks læringsplatform er en integreret del af Teams, så du kun skal forholde dig til et arbejdsvindue.

Digisnak

Virtuel undervisning
Uafhængig af tid og sted
De fleste har sikkert prøvet at være afsted på et
inspirerende kursus, og lovet sig selv, at de ville
bruge al den nye viden, når de var tilbage på jobbet
eller i foreningen – Uden, at det blev til noget…
De gode intentioner drukner alt for ofte i hverdagens stress og jag. Samtidig har man måske lært
så mange nye ting, at man ikke ved, hvor og
hvordan man skal starte.
I VKURS har vi derfor valgt, at al undervisning skal
nedbrydes i mindre moduler og tage udgangspunkt
i konkrete situationer fra din hverdag. Du kan
endvidre få adgang til vores digitale
undervisningsmaterialer og online hjælp, både
mens du fysisk er på kursus hos VKURS og når du
er tilbage i din hverdag.

Den virtuelle adgang til kursusforløbet, gør det muligt
for dig, at dele din nye viden med dine (frivillige)
kollegaer. Du kan faktisk blive jeres lokale kursus
ansvarlige. Du skal bare sørge for at kalde folk
sammen og starte kursusprogrammet op. Resten er
selvinstruerende.
Det kan fx være i forbindelse med et bestyrelsesmøde, hvor I får inspiration til en konkret aktivitet,
og iværksætter den med det samme.
VKURS/Digisnak tilbyder en række færdigprogrammerede kursus-moduler, men vi hjælper
også gerne med at digitalisere eksisterende
undervisningsmaterialer – og/eller udvikle digitale
undervisnings- og inspirationsmateriale inden for
næsten et hvilket som helst emne, du måtte være
interesseret i.

Side 2

De frivillige organisationer kan bidrage med kvaliteter, som det offentlige system ikke selv kan levere
Bæredygtighed gennem borgernes engagement
Nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskab
Sundhed gennem borgernes medansvar for eget helbred
Omrsorg og inklusion gennem borgernes frivillige deltagelse
Innovation gennem borbernes deltagelse og engagement

Det frivillig arbejdses særlige kvaliteter
✓
✓
✓
✓

✓

Udgangspunkt i civilsamfundet
Uafgængig af offentlige myndigheder
Kritisk vagthund over for det offentlige
Gror af lyst og dør af tvang
Tager udgangspunkt i det meningsfulde

Næsten halvdelen af danskerne
bruger deres fritid på frivilligt arbejde

Fredag den 30. september 2022
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Digisnak

Velfærds KURSuscenter

Bekæmpe ensomhed

Digisnak
Udvikles af fællesskabet

Samtaler, samvær og aktiviteter
Vi ønsker at bruge vores erfaringer, til at hjælpe
andre, ved at invitere dem ind i Digisnak
fællesskabet.

På Digisnak.dk
kan ensomme borgere
bestille video-samtaler
med Digisnak-værter
Man kan både være ensom, når man er alene og når man er
sammen med andre. Ensomhedsfølelsen opstår, når man er
uønsket alene, eller når dem man er sammen med, er optaget
af noget andet, end det man selv har behov for.

Ensomhed er et stigende problem i samfundet og
ensomhed kan føre til alvorligere mentale
problemer, hvis man ikke gør noget…

Vi ønsker at ændre begreberne Bruger/Frivillig fra
lignende platforme til GÆST/VÆRT. Og at man
skal kunne skifte mellem GÆST- og VÆRTrollen, fuldstændig lige som alle andre steder i livet
– og for at undgå den stigmatisering og passivitet,
der af og til skabes af de roller, som vi bliver sat i.

Det kan være meget ensomt at være sygemeldt eller
arbejdsløs, fordi man mister kontakter og aktiviteter,
som ellers gjorde livet meningsfyldt.

Alle, der føler sig ensomme, kan være GÆST på
Digisnak. Du skal gennemføre Digisnak
uddannelsen for at blive VÆRT.

Alle der arbejder for VKURS har været i kontakt
med offentlige velfærdstilbud som bruger eller
professionel, og samlet erfaring, der gør, at vi er i
stand til at hjælpe os selv og andre med at skabe ”Det
gode (hverdags-) liv” – Både privat og på job.

Frivillige foreninger og andre interessenter kan på
samme måde, være vært for samtaler, samvær og
virtuelle aktiviteter på Digisnak, for lige præcis
deres målgruppe og medlemmer.

Arbejdet på og med Digisnak kan inkludere mange
forskellige mennesker og interesser – Sammen kan
vi gøre Digisnak endnu bedre!

Læs mere og/eller kontakt VKURS/Digisnak:
Langgade 26, 7600 Struer
Mail: mail@vkurs.dk
Mobil/Mobilepay: 5051 7224
Scan QR-koden for at åbne www.digisnak.dk

”Med et sponsorat eller en
donation, hjælper du os
med at hjælpe andre”
- Velfærds KURSuscenter

Velfærds KURSuscenter

Virtuel Reality VR
Få en introduktion og prøv VR-briller hos VKURS
Virtuel Reality (VR) har hidtil været en dyr fornøjelse, som krævede tilslutning
til stor computerkraft mm. Nu er der udviklet VR-briller, som kan bruges uden
computer eller anden spillekonsol.
VKURS’ briller er en komplet all-in-one VR-løsning, der vil opfylde langt de
flestes behov inden for VR.
VR giver mulighed for at opleve socialt samvær, spil, fitness og underholdning
på en helt ny måde.
VR bruges fx til at simulere konkrete arbejdsopgaver, rejse i fortid, fremtid, til
fjerne destinationer, galakser mm… Samarbejde i kreative værksteder eller
slappe af med en guidet meditation. Mulighederne er uendelige og alligevel
kommer der hele tiden nye til...

VKURS tilbyder et kursus, hvor målet er, at du efter forløbet kan forholde dig
til VR og velfærdsteknologi generelt, på et oplyst grundlag - Og, at du har fået
ny inspiration til at bruge VR-briller i dit arbejde, som underviser, (frivillig)
omsorgsperson eller blot til egen fornøjelse.
Forløbet er praksisorienteret og styres med korte oplæg og illustrationer. Alt
foregår i en hyggelig, rummelig og uformel atmosfære.
Du får en introduktion til VR-briller og controllere og lærer at beherske
udstyret gennem simple øvelser/spil. Du kommer til at opleve forskellige
programmer inden for socialt samvær, spil, fitness samt underholdning.
Efter forløbet kan du blive en del af vores frivillige VR-netværk, som arbejder
for at gøre velfærds-teknologi tilgængelig for alle :-)

Side 3

Fredag den 30.september 2022

DIGISNAK.DK

Udgave 01

VKURS/Digisnak samarbejder med virksomheder, foreninger og privatpersoner. Vi er mange, der har de samme udfordringer. I stedet for at konkurrere om ressourcerne, kan vi
forhåbentlig samskabe om at udnytte dem bedre – Og sammen skabe mere og bedre velfærd.

Partnerskaber og samskabelse
Sammen står vi stærkest - både nu og fremadrettet
Samskabelse adskiller sig blandt andet fra andre
samarbejdsformer ved at have fokus på at skabe
langsigtede løsninger gennem samarbejder, hvor
deltagerne indgår som ligeværdige parter og har
et fælles ansvar. Samskabelse kræver ITværktøjer til styring!

Det er nemt at brokke sig over, at drømmen om et velfærdssamfund, som tager
ansvar for vores sundhed og livskvalitet, har forvandlet sig til et mareridt, der i
bedste fald, ikke gør skade.
Det er lidt sværere at erkende, at den eneste mulige løsning er det, som
velfærdssamfundet glemte at tage højde for: Det personlige ansvar.

Formålet er, at deltagerne genfinder modet til at deltage aktivt i lokalsamfundet,
bringe egne færdigheder i spil og på den måde er med til at skabe bedre
livskvalitet for både sig selv og andre.
Det er vores håb, at Digisnak kan være en platform, der gør det nemt for
foreninger mv. at samarbejde om at hjælpe udsatte borgere – herunder
udbrede viden og støtte til arbejdet med at udvikle nye velfærdstilbud.

FREDAGS-GOLF MED,
NABOKAFFE & SAMSKABELSE
STRUER GOLFKLUB, Fredag den 30. september 2022, kl. 1400-1700

Ikke, at vi skal være vores egen lykkes smed, i kold nyliberalistisk forstand, men
at vores personlige ansvarlighed skal spændes for livets vogn, for at undgå
klient- og patientgørelse i relation til både velmenende og spareivrige
institutioner.
Den misforståede omsorgskultur, som fortsat hersker mange steder inden for
det offentlige, lever også i bedste velgående, i frivillige sociale foreninger.
Vi elsker at hjælpe andre, men glemmer desværre alt for ofte, at det man gør
for andre, får de ikke lært at gøre selv…
Lars Holmboe har i en undersøgelse fra 2017 dokumenteret, at frivilligt arbejde
kan være en vej til at få det bedre. De medvirkende i undersøgelsen vurderer,
at det frivillige arbejde har givet dem ny energi, selvtillid, struktur, mening og
mulighed for at genfinde sig selv.
Det opleves særligt meningsfuldt at støtte andre sårbare f.eks gennem ligestilletstøtte eller andre brugerdrevne aktiviteter. (Frivilligt arbejde og mental sundhed
Af Lars Holmboe, 2017)
Med den personalemangel, vi oplever inden for omsorgsfagene, er der behov
for at gentænke hele velfærdsområdet og inddrage brugerne og civilsamfundet
mere aktivt i velfærdsarbejdet.

VKURS/Digisnak
Digisnak er et tilbud, der kan rumme borgere i gråzonen mellem at være syg
og rask samt understøtte deres individuelle udviklingsproces.

- Velfærds KURSuscenter
VKURS har særlig fokus på velfærdsteknologi, fordi: Det er vi gode til – og
fordi alt for mange mister deres digitale (og sociale) kompetencer, i de perioder,
hvor de står uden for arbejdsmarkedet.
Nye teknologier og forretningsmodeller vil i de kommende år få stor betydning
for rigtig manges hverdag og jobsituation. Robotter, kunstig intelligens og
maskinlæring, internet of things og føreløs transport er noget af det nye, der
ofte samlet skaldes den fjerde industielle revolution.
I Danmark består fire ud af ti eksisterende job i høj grad af opgaver, der kan
løses af digitale eller fysiske robotter. Andelen er endnu højere for de job, som
varetages af borgere, der allerede i dag befinder sig på kanten af
arbejdsmarkedet. Fx personer med fysiske eller psykiske handicap, sociale
problemer eller svage faglige, sproglige eller kulturelle kompetencer.
Men nye læringsformer, understøttende teknologi og en bedre udnyttelse af
data, kan betyde at der bliver plads til flere i arbejdsfællesskabet. Og det giver
livskvalitet, men også store samfundsøkonomiske gevinster, når flere bevæger
sig fra passiv forsørgelse og ind i arbejdsstyrken.
Men forbedringerne for udsatte kommer kun, hvis vi som myndigheder,
organisationer, sociale virksomheder og investorer aktivt hjælper disse
forbedringer på vej.
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