
24/05/2018

1

Er lokalt fællesskab og forbundethed den 
bedste medicin?
Silla Mørch Sievers, ph.d., vidensmedarbejder INSP!

Steder, der samler

INSP:
Ikke én målgruppe
Ikke ét formål
Forbindende fællesskab

”Det kan rummes, hvis man er sårbar, 
men hvis man ikke har lyst til at være i 
den boks er der mulighed for, at man 
bare kan være”
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Afhjælpe 
Efterværn    
Forebygge
Fremme mental sundhed
Fjerne stigma
Ikke løse, men opløse
Øge sandsynlighed
Forudsætninger

Socialt værtskab
Bygger bro til det lokale fællesskab
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”Jeg var selv en af de sårbare unge, og kom sjældent ud ad døren, sad 
nærmest derhjemme i fire år og gloede ind i en væg. Og så blev jeg 
lokket herop og nåede lige at sætte mig i sofaen i fem minutter, så kom 
der en pige, der hed Sofie og spurgte om jeg ville være med i 
ungekøkkenet, og så gik det bare løs for sig.” 

”Jeg er social vært, og så er jeg – jeg er støtteperson også for de unge, 
kommunens hjemmevejlederteam kommer med, hvor jeg sørger for, at 
de føler sig veltilpas og de kommer herop nogle af dagene også uden 
hjemmevejleder og sådan noget. Og så er jeg værksteds – ene- eller 
hovedansvarlig.”

Mads’ veje – organiseret 
tilfældighed

Attraktive rum – attraktive 
deltagelsesmuligheder?
• Vi er gode til at skabe tilbud med døre, der er brede nok, 

og tærskler, der er lave nok til at alle (eller mange) kan 
være med. 
• Vi glemmer ofte at skabe rum, der er attraktive nok til at 

alle har lyst til at være med. 
• Derfor ender mange sociale tilbud og indsatser at være 

for dem, der ikke har andre steder at gå hen.
• Måske kunne eksisterende rum meget mere…

Kontakt

INSP! Roskilde
Køgevej 4-6
4000 Roskilde

M: insp@insp.dk
T: 51 15 46 77


