Nyhedsbrev nr. 1 (Januar 2019)
I forlængelse af den store dynamik og efterspørgsel relateret til Online Befriender, har vi
besluttet med regelmæssige mellemrum at udarbejde et kort nyhedsbrev, der giver et
overblik over primært vores danske igangværende og forestående aktiviteter.

connec’s mission:

Øge livskvaliteten for udsatte grupper

connec’s vision:

Udvikle og implementere innovative
løsninger baseret på mennesker,
teknologi, og samskabelse

Regeringen og Thyra har sat kampen mod ensomhed forrest
I den nye finanslov har regeringen sikret 400 millioner til kampen mod ensomhed, og i den
forbindelse er connec allerede nu ved at indgå aftaler, der falder ind under puljens
bestemmelser med flere kommuner. Hvis du og din kommune har spørgsmål og ideer i den
sammenhæng er I meget velkommen til at kontakte os for spørgsmål og drøftelse af
mulighederne. Læs mere her: https://connec.dk/download/827/

Nu er der en Online Befriender løsning for alle

connec’s arbejde med forskere, danske kommuner samt australske og amerikanske aktører,
viser, at den hidtidige relativt stramt definerede målgruppe af
”seniorer” ikke er optimal. Alle peger på, at
anvendelsesområdet bør bredes markant ud, idet der udover
en række justeringer af grænsefladen er behov for at udvikle
uddannelses- og certificeringskonceptet for frivillige. Særligt
under socialområdet finder kommunerne et stort potentiale
for Online Befriender.
connec har derfor nu udviklet tre dedikerede Online Befriender
løsninger målrettet mennesker med lyst til flere sociale
relationer. OB Orange til mennesker uden særlige behov. OB
Grøn til mennesker med særlige behov og OB Blå målrettet
mennesker, hvor de selv, eller deres nærmeste omgivelser, er
ramt af alvorlig sygdom.

connec lancerer ny profil brochure

Udviklingen af Online Befriender er meget dynamisk, og vi har derfor besluttet at udarbejde
en koncentreret folder, der bl.a. fortæller lidt om connec, de samfundsmæssige udfordringer
vi adresserer, og selvfølgeligt også i overskriftsform introducerer de konkrete løsninger. Læs
her: https://connec.dk/download/1039/.

Det nye Online Befriender e-learning univers – Bliv uafhængig af bopæl og tid

Vores frivilligkoncept med markante frihedsgrader for alle frivillige til selv at bestemme hvor
og hvornår de vil gøre en indsats, er allerede nyskabende. I februar lancerer vi næste
version, der bl.a. omfatter det helt nye e-learning univers. Universet giver frivillige adgang til
uddannelsesmateriale (slides, håndbog og videoer), certificering samt løbende dialog og
læring mellem frivillige, connec og tilknyttede organisationer.
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Lanceringen betyder også, at du fra februar 2019 kan blive frivillig uanset, hvor du bor i hele
verden samt, at du kan tage uddannelsen, når du har lyst og tid 24/7.

Meld dig til connec’s næste konference – Frivilligheden er under pres

Som bekendt er det en vigtig del af connec’s strategi at bidrage til læring og vidensdeling
relateret til vores forretningsområde, og connec sponsorerer derfor 3-4 årlige konferencer.
Den næste konference afholdes torsdag den 21. marts, og har temaet ”Den pressede
frivillighed”. Læs og tilmeld dig her: https://connec.dk/download/1051/.
På konferencen bidrager direktøren for Røde Kors, Social- og sundhedsdirektøren i Kolding
Kommune og professor Thomas P. Boje. Deres indlæg kredser om emnet ”Frivillighed i
velfærdsstaten”. Vi introduceres til status og udviklingsinitiativer fra store nationale aktører,
forskere og private organisationer. Fokus vil være på fremtidens balance mellem lønarbejde
og frivillighed samt, hvordan vi sammen sikrer de bedste, men ikke de dyreste, løsninger.

Nye Online Befriender videoer

Vores arbejde med frivillige, organisationer og kommuner over det meste af Danmark, har vist
et stort ønske om nogle superkorte videoer, der illustrerer, hvad Online Befriender er og
hvordan det virker for både slutbruger og frivillig. Vi er nu klar med den første video i
rækken, og du kan se den ved at klikke her: https://youtu.be/yeaRJIHYjf4

connec’s forskningsteam er på plads

connec har fra starten prioriteret forskning højt, og har haft held til at sammensætte et team,
der omfatter flere af verdens mest anerkendte indenfor feltet ensomhed, livskvalitet & ”blue
zones”. Teamets hovedopgave er at sikre en internationalt anerkendt evidensbaseret
effektmåling samt deltagelse i den fortsatte udvikling af Online Befriender.
Kernen i teamet udgøres af Julianne Holt-Lunstad (USA), Michelle Lim (AUS) og Steen
Guldager (DK), men vi arbejder løbende på at udvide det forskningsmæssige netværk.

Læs mere om teamet på:
https://connec.dk/omconnec/connecs-externalresearch-team/

Hvor kan du finde mere info & få svar på evt. spørgsmål
Du kan selvfølgeligt læse meget mere om connec på www.connec.dk, men man er også
velkommen til at kontakte os via mail: info@connec.dk eller på tlf. +45 40 30 03 22
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