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Kære samarbejdspartner
I UngTilUng har vi udarbejdet dette hæfte så
I nemt og hurtigt kan få et overblik over hvad
UngTilUng er og hvad vi tilbyder unge.

Hvad er www.UngTilUng.com?

www.UngTilUng.com er en digital trivselsplatform,
der har til formål at øge trivslen for unge der har
sociale og/eller personlige udfordringer, samt
forebygge, at de unges udfordringer forværres
30.000 unge benytter årligt UngTilUng’s tilbud.
Vi har 80 frivillige, der varetager forskellige opgaver
i vores tilbud.

Hvem er UngTilUngs målgruppe?
UngTilUng henvender sig til unge mellem 16-35 år,
der har sociale og/eller personlige udfordringer.
Det kan være unge, der oplever ensomhed, pres
på studiet, oplever angst eller meget nervøsitet
for eksamen, er pårørende, har kærestesorger eller
udfordringer med fx angst eller depression.

Hvordan kan unge bruge UngTilUng.com?
Alle tilbud hos UngTilUng er gratis og de unge kan være anonyme,
hvis de ønsker det. Unge kan hos os møde og tale med ligesindede,
blive inspirerede eller selv blive frivillige og opleve at være en del
af et fællesskab. Vores online trivselsplatform www.UngTilUng.com
får løbende nye tilbud og indhold. Vores udvalg er lige nu:

MENTORTILBUD

SELVHJÆLPSKASSE

Den åbne samtale er et åbent chattilbud, hvor
unge kan komme ind og tale med en anden ung
med en fagligt relevant baggrund om store og små
udfordringer når det passer dem.

I selvhjælpskassen kan der findes videoer med
konkrete værktøjer til at håndtere forskellige
udfordringer. Der er fx mindfulnessøvelser og
videoer med råd til bedre søvn.

I mentorforløbet arbejder den unge i dybden med
de udfordringer de oplever. Forløbene er inddelt i
temaer fx “Tankemylder, nervøsitet og mild angst”.
De frivillige har en faglig relevant baggrund og er
uddannet i temaet. De frivillige bliver superviseret
af en psykolog. Mentorforløbene er som udgangspunkt 12 samtaler, men med fleksibilitet.

CHAT

Vores chat har åbent hver dag og det er her muligt
for den unge at chatte med frivillige unge der selv
ved, hvordan det er at have det svært. Her vil den
unge opleve at blive lyttet til og anerkendt for hvad
end vedkommende har udfordringer med.

BLOGGEN

Gennem blogindlæggene kan de unge spejle
sig i de frivilliges tanker og følelser, samt få
inspiration og motivation til forandring

Hvem er vores frivillige?

Holdet bag

UngTilUngs frivillige kommer fra hele landet og
har forskellige forudsætninger for at være frivillige i UngTilUng. En del af vores frivillige er peers
(unge med personlige erfaringer med ungdomslivets udfordringer). Derudover har vi frivillige med
fagligt relevante kompetencer fra uddannelse eller
arbejde indenfor det pædagogiske, psykologiske,
sundhedsfaglige og/eller sociale område.

www.UngTilUng.com er et projekt i Den Boligsociale Fond. Foreningen Den Boligsociale Fond
er en frivillig social forening, som arbejder for at
mennesker udenfor samfundets hovedstrøm involveres i at forbedre forholdene for sig selv og for
andre i samme situation.Det frivillige sociale
arbejde er et centrale element i foreningens arbejde.
Hvis du er interesseret i et samarbejde kontakt
Jannik Dobusz på 6017 0196 eller jd@boligsocial.dk

Datasikkerhed og dataetik
I UngTilUng vægter vi datasikkerhed og dataetik
højt. Vi videregiver ikke data fra vores brugere til
tredjepart og data opbevares på sikker server i
henhold til GDPR-lovgivningen. De unge og vores
samarbejdspartnere skal være trygge ved at bruge
og henvise til vores tilbud og I er velkomne til at
kontakte os for yderligere information.

Jannik Dobusz

Rikke Klitgård

BA i Digital markedsføring
og uddannet coach.

Cand. Mag. i psykologi og
sundhedsfremme.

Daglig leder.

Frivilligkoordinator.

Pernille Skov

Victoria Mannov

Finansiering
Ungtilung.com er finansieret igennem pulje
midler fra socialstyrelsen, samt støtte fra en
lang række kommuner, se hvilke på
www.ungtilung.com/kommuner

BA i psykologi og dansk.

Cand. Psych.

Rådgivningskoordinator.

Rådgivningskoordinator.

Du kan finde mere information på www.UngTilUng.com

Online forløb
hos UngTilUng
Hos UngTilUng tilbyder vi gratis samtaleforløb
til sårbareunge mellem 16-35. De unge vil lære
mestringsstrategier gennem øvelser, samtale og
hjemmeopgaver faciliteret af frivillige mentorer.
Online samtaleforløb
giver mulighed til unge som bor udenfor storbyerne, som
ikke kan eller har mod på at dukke op fysisk eller som vil være
anonyme. Forløbet kan foregå via webcam, mikrofon eller på
skrift afhængigt af den unges ønsker. UngTilUng vil løbende
introducere nye temaforløb med temaer, der er relevante for

Forløb om ”Nervøsitet,
tankemylder og mild angst”
Blandt brugere af WWW.UngTilUng.com
er den hyppigste årsag til, at de besøger
vores hjemmeside, relateret til ”nervøsitet,
tankemylder og angst”. Dette stemmer
overens med billedet af unge i Danmark.
Forløbet henvender sig til unge mellem
16-35, som oplever nervøsitet, tankemylder
og mild angst i deres hverdag.

Tilmeld dig her

Forløbet indebærer:
Online samtaleforløb på 12 gange, delt op i 3 moduler
Forløbet er gratis og det er muligt at være anonym
Gennem øvelser og samtale udvikler den unge nye
mestringsstrategier til deres udfordringer
Bred målgruppe og fokus på forebyggelse af angst
og svær angst
Fleksibelt og inkluderende, da det er online. Den unge
kan være hjemme i trygge rammer og få hjælp
De unge taler med frivillige, som ved, hvordan det er at
være ung, og hvilke udfordringer man kan stå overfor. De
frivillige modtager uddannelse og supervision hos UngTilUng.
Eksempler på problemstillinger kan være nervøsitet eller
angst i forhold til præstation på studie og arbejde, nervøsitet
eller angst i sociale sammenhænge og tankemylder i
eksamensperioder eller mere vedvarende tankemylder.
UngTilUng overholder GDPR’s datalovgivning og vores frivillige bliver
uddannede til forløbet og får supervision af psykolog.

Tilmelding til forløb og opstart
Sådan hjælper du unge med tilmelding og oplyse om vores
tilbud. Vi kræver ikke en henvisning fra fx studievejleder eller
læge for at deltage, men det kan være rart for den unge at
få hjælp til tilmeldingen.

Hvordan tilmelder man en ung eller læser mere?
Ved tilmelding af ung skal vi bruge navn eller alias og e-mailadresse.
På www.UngTilUng.com kan man læse mere og tilmelde
sig via linket: https://ungtilung.com/mentorforloeb/
På sms eller opkald til rådgivningskoordinator
Victoria: 26823627
På e-mail kontakt@ungtilung.com

Procedure for forløb
Spørgeskema: Når den unge har tilmeldt sig, sendes
et spørgeskema på e-mail. Ved hjælp af spørgeskemaet får vi en idé om, hvor svært den unge har det.
Har den unge det for svært til, at vi kan hjælpe, hjælper vi selvfølgelig den unge videre i det rette tilbud.
Spørgeskemaet vurderes af psykolog.

Mentorforløbet begynder: 12 gange delt op i 3 moduler.
Første modul handler om at lære hinanden at kende og
blive afklaret på problemstillingerne. Andet modul har
fokus på øvelser, hvor man lærer forskellige mestringsstrategier. Tredje modul har fortsat fokus på øvelser
samt plan og mål for fremtiden.

Kontakt fra mentor: når spørgeskemaet er udfyldt,
bliver den unge kort tid efter kontaktet af sin mentor
på e-mail. De aftaler sammen, hvornår de skal have
samtaler.

Efter mentorforløbet: Er den unge ikke klar til at afslutte
forløbet, kan det forlænges. Har den unge brug for
anden hjælp, støtter vi med viderehenvisning. Har den
unge lyst til at hjælpe andre, er der mulighed for at blive
frivillig i UngTilUng.com som fx blogger eller chatter.

