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Aktivt Fællesskab 

Aktivt fællesskab 

At være aktive om noget, som er meningsfuldt og har et mål, samtidig sker det i fællesskab mellem den 

ansatte/den ressourcestærke frivillige og borgeren. Aktivt Fællesskab er en recovery-orienteret 

rehabiliteringsindsats på et diakonalt værdigrundlag.  

 

Diakoni 

Med et diakonalt menneskesyn er vi optaget af at møde den enkelte borger, som et værdifuldt menneske, 

vi rækker hånden ud til og gerne vil følges med. Der skabes et lille nært arbejdsfællesskab, hvor 

medarbejderen/den ressourcestærke frivillige kan komme tættere på borgeren, opbygge borgerens 

tryghed og tillid, således at borgeren kan tage imod anerkendelse og relationen. Vi er optaget af at hjælpe 

borgeren til værdighed, dvs. han eller hun skal ikke bare opleve at have ret til at være her, men opleve at 

have en plads, som kun hun eller han kan udfylde på sin måde. 

 

Rehabilitering 

Vi igangsætter rehabilitering som en indsats til at hjælpe borgeren til at komme sig. Det vil sige, at der skal 

være et ”træningsrum”, hvor borgeren kan (gen)finde sine ressourcer og interesser og udvikle sine 

færdigheder indenfor praktik, kreativitet og/eller struktur.  

Recovery-orienteret 

Rehabiliteringen har udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer. Borgeren hjælpes til i rette tempo 

at formulere sine værdier og sine ønsker for et bedre liv.  Borgeren støttes til at få troen på sig selv, at 

opleve små succeser i hverdagen og arbejde mod højere livskvalitet og livsmestring. Borgeren hjælpes til at 

se små daglige ’recovery-skridt’ (i et udefra perspektiv).   

 

Aktivt Fællesskab  

må på ingen måde forveksles med beskæftigelse eller aktivisering i kommunal forstand. Det er en kvalitativ 

indsats fremfor en kvantitativ. Det vil sige, kvaliteten af relationen i Aktivt Fællesskab har langt større 

betydning end, hvor mange borgere der tilkobles eller, hvor meget der produceres.  

I Aktivt Fællesskab er der mindre fokus på målet og mere på processen. Udgangspunktet for succes er, at 

indsatsen tilpasses, hvordan borgeren aktuelt har det, hvordan hun eller han kan kobles på Aktivt 

Fællesskab med henblik på at få rette støtte til sin recovery-proces.   

Aktivt Fællesskab skal have et meningsfuldt emne; noget som man er fælles om at gøre. Borgeren skal 

gennem sin deltagelse kunne se, at det fører noget med sig, det hun eller han er en del af. Det kan være, at 

der udvikles eller produceres noget, som kan give en indtjening til udsatte. Måske er indsatsen netop at 

hjælpe udsatte. 

Det er nødvendigt, at medarbejderen/den ressourcestærke frivillige i Aktivt Fællesskab kan være 

nærværende, se de små udfordringer og succeser, give sparring, ros og anerkendelse. Herved skabes 

mulighed for, at borgeren kan betro sig ikke kun om synlige sociale problemer, med også om bekymringer, 

usikkerhed, utålmodighed og andre svære følelser, som kan hindre ham eller hende i recovery.  

Som udgangspunkt anbefales 1 medarbejder/ressourcestærk frivillig til 1-2 borgere ad gangen. I takt med, 

at borgeren recover, kan hun eller han gives flere selvstændige opgaver og indgå i et større 

arbejdsfællesskab. 


