
”Det  bedste 
er, når jeg kan se, at 

der sker noget i folk ved, at 
vi taler sammen. At de måske 
 pludselig kan se en sammen-
hæng i noget, de ikke tidligere 

kunne se, eller at de får mod på at 
gøre  noget nyt i deres liv...

Citat fra peerstøtte

Bro til hverdagslivet
- Erfaringer, der gør en forskel

Har du lyst til at
være frivillig for mennesker 

med psykiske vanskeligheder 
i Rudersdal?
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Bro til hverdagslivet

Erfaringer, der gør en forskel
Bro til hverdagslivet er et projekt 
inden for peerstøtte. Peer-støtte 
henviser til ligeværdighed og er 
baseret på dig, som har personli-
ge erfaringer med psykiatri, psy-
kiske vanskeligheder og recovery, 
og som er kommet så langt i dit 
forløb, at du kan bruge dine er-
faringer til at hjælpe andre, som 
oplever psykiske vanskeligheder i 
hverdagen.   

Har du lyst til at være 
 frivillig? 
I projekt Bro til hverdagslivet sø-
ger vi lige nu frivillige peers, som 
selv har levede erfaringer med 
psykiske vanskeligheder. 

Som frivillig støtter du og 
hjælper borgere med psykiske 
vanskeligheder til at deltage i 
aktiviteter og til at få del af sam-
fundslivet i Rudersdal. Du støtter 
konkret ved at tilbyde følgeskab 
til borgerne.  

Der afholdes også cafe-arrange-
menter, hvor du som frivillig vil 
kunne få medansvar og mulighed 
for at deltage i sociale aktiviteter 
og temaoplæg om recovery.
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Hvorfor være frivillig 
i Bro til hverdaglivet?
Der er mange grunde til at være 
frivillig i Bro til hverdagslivet: 

· Du får mulighed for at gøre 
en forskel og give håb til et andet 
menneske

· Du får en peer-uddannelse, 
hvor du lærer at bruge dine per-
sonlige erfaringer med psykiske 
vanskeligheder som faglighed 
og redskab til at støtte og hjælpe 
andre

· Du får et inspirerende net-
værk og fællesskab med andre 
frivillige

· Du får mulighed for medan-
svar af cafe-arrangementer og 
adgang til recovery-orienterede 
tema oplæg

· Erfaringer viser, at peer støtten 
kan bidrage til din egen recovery-
proces  

Hvem kan være frivillig 
i Bro til hverdagslivet?
For at kunne være frivillig i Bro 
til hverdagslivet skal du helst 
opfylde følgende:

· Som frivillig skal du have 
levede erfaringer med psykiske 
vanskeligheder og være kom-
met dig i sådan en grad, at du 
er klar til at støtte andre i deres 
recovery-proces

· Du skal have en anerkendende 
tilgang til andre mennesker

· Du skal være fra Rudersdal 
området

· Du skal være minimum 18 år

Antallet af timer aftales indivi-
duelt og afhænger af dig og den 
borger, du kommer til at tilbyde 
følgeskab

Kontakt os
Er du interesseret i at være frivillig, eller har du spørgsmål og vil vide 
mere, så kontakt os. 

Kontakt: 
Friviliigkoordinator Rikke Thomsen 
Tlf.: 25970849
Mail: rt@detsocialenetvaerk.dk



”Det var 
rigtigt rart at kunne 

stå ved den, man er… Jeg 
har altid følt mig lidt anderle-

des og forkert, men her har det 
ligesom været ok at være ander-
ledes… Det er jo nærmest det, 

jeg er blevet ansat på
 

Citat fra peer-støtte

Bro til hverdagslivet er en del af satspuljeprojektet 
”Peer-støtte i Region Hovedstaden” og er et samarbejde 
mellem Det Sociale Netværk, Københavns Kommune, 
Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune og Region 
 Hovedstadens Psykiatri. Bro til hverdagslivets projekt-
kontor  holder til på Østergade 5, 1100 København K, 
men din dagligdag som frivillig vil foregå i Rudersdal.


