NYHEDER FRA CONNEC
ØGET LIVSKVALITET FOR UDSATTE

SKABER BEDRE LIVSKVALITET I SVÆRE
TIDER
connec fortsætter arbejdet på alle fronter trods coronarelaterede udfordringer.

BEFRIENDER
Betydningsfuldt
og rørende
Læs om en Befriender-brugers oplevelse af løsningen, og hvordan den og
de frivillige er med til at
gøre en kæmpe forskel for
hende.
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CONSULTING

PSYCHOLOGY

Overvinder
corona-forhindringer
Trods forlængede corona-restriktioner og forsamlingsforbud har connecs
konsulentservice kunnet
fortsætte planlagte udviklingsprojekter.

Udredning med plads til
latter og smil
Læs om en borgers rejse gennem systemet, og
om hvordan en udredning
foretaget af connec Psychology har øget hendes
livskvalitet.

Læs mere på www.connec.care

RELANCERING AF NYHEDSBREV
Nyhedsbrevet har fået nyt, friskt look. Fremover giver vi plads til at udfolde nyheder inden for
alle tre services i større grad end hidtil.
connecs mission, at øge livskvalitet hos de mest udsatte borgere, er
omdrejningspunktet for alle tre services; connec Befriender, connec
Psychology og connec Consulting. Der vil fremadrettet være nyheder og historier indenfor hvert af de tre områder, ligesom der vil være
historier og opdateringer fra connec overordnet.
connec Befriender er en unik løsning, der sikrer mulighed for meningsfulde og almenmenneskelige
videosamtaler mellem ensomme borgere og certificerede frivillige.
connec Psychology kæmper for det enkelte menneskes trivsel. Sammen med borgeren skaber vi
trygge og naturlige rammer for en grundig og effektiv udredning, så borgeren diagnosticeres og behandles på optimal vis.
connec Consulting hjælper med at optimere samspillet mellem faglighed og organisation på samme
tid. Vi spiller organisationer og institutioner stærkere, så de kan hjælpe andre bedst muligt.
Hvis du vil høre mere, kontakt connec på +45 93 40 30 14

FORTSÆTTER KAMPEN MOD
CORONA-ENSOMHED
I connec har vi, siden corona-pandemiens udbrud, udviklet flere løsninger for at bekæmpe stigende ensomhed og corona-tristhed som konsekvens af den påtvungne sociale isolation
connec har naturligvis fulgt den alvorlige corona-krise på nært hold. Vi har, fra starten, været bekymret for, hvilke konsekvenser både den nationale og de lokale nedlukninger ville få for den danske
befolkning – særligt de i forvejen udsatte.
Derfor har vi i connec hjulpet og støttet de kommuner og de borgere, der har været hårdest ramt
af nedlukninger. Vi har i denne sammenhæng tilbudt adgang til vores Befriender-løsning på særligt
fordelagtige vilkår. Vores ønske har været at imødekomme de ensomme, udsatte borgeres behov
og give dem en særlig mulighed for at fastholde relationer og ikke mindst kontakt til kommunens
medarbejdere i en ellers umulig tid.
Vi håber, ligesom alle andre, at corona snart slipper sit tag om verden, så ingen borgere længere
skal fastholdes i ødelæggende isolation og ensomhed.
Du kan læse mere om vores tidligere corona-tiltag her: https://connec.dk/presse/
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OVERVINDER CORONAFORHINDRINGER
Trods forlængede corona-restriktioner og tiltagende forsamlingsforbud, har
connecs konsulentservice forsat de aftalte udviklingsprojekter med Region
Sjælland og Skanderborg kommune, der startede op sidst i 2020.
Corona har fyldt i 2020, og det ser ud til at forsætte et stykke ind i 2021. I connec har pandemien
naturligvis også påvirket vores processer og planer. Heldigvis har vi uden store problemer kunne justere aftaler og gå i dialog med kunderne om muligheder og begrænsninger i denne mærkelige tid.
Vi har allerede holdt flere video-møder og enkelte fysiske møder inden for de to projekter, og vi er
overbeviste om, at indsatsen er vigtigere nu end nogensinde. Udsatte borgere får det kun sværere
under usikre rammer og isolation, og derfor er det særligt vigtigt, at organisationer og institutioner får
faglighed og ledelse til at spille optimalt sammen. Denne tid har endnu engang slået fast, hvor vigtigt
samarbejde og samskabelse er for at kunne skabe succesfulde processer og bæredygtige resultater.
Vi er netop nu ved at indgå nye aftaler, og hvis du vil høre mere om connec Consulting, så kontakt
direktetør Flemming Munch på +45 71 72 70 80

STUDENTERMEDHJÆLPER MED
FLAIR FOR DATA OG ANALYSE
Det er vigtigt for connec at samarbejde med passionerede mennesker, der deler vores mission
og vision. Derfor har vi også studentermedhjælpere tilknyttet, som bidrager med nysgerrighed
og teoretisk indsigt i vores felt.
Vores studentermedhjælper, Rune, skal netop til at afslutte sin bachelor i Statskundskab på Aarhus Universitet. Rune bidrager med
energi, masser af gåpåmod og gode ideer i connec. Han har især
fundet en interesse i virksomhedsdata og analyse:
”Jeg så heldig at have fået et studiejob i connec. Mit arbejde består
primært i at generere data for og om Befriender og Consulting. Derudover bidrager jeg til en intern proces, der skal optimere connecs
brug af interne data gennem business intelligence.”
Rune er glad for den afveksling og praktiske indsigt, som han opnår
med studiejobbet:
”Det er fantastisk at få noget afveksling væk fra det meget forskningsfokuserede studiemiljø på universitet og allerede nu øve sig
i at omsætte teori til praksis. Mit arbejde hos connec har især øget
min interesse i virksomhedsdata og vigtigheden i at kunne omsætte
store datamængder til let og brugbar viden, som kan forbedre en
virksomheds markedsposition.”
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"DET ER FANTASTISK, ALLEREDE
NU AT OMSÆTTE
TEORI TIL PRAKSIS."
Rune Kaagaard, studentermedhjælper,
connec.
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BETYDNINGSFULDT OG
RØRENDE
Når vi får tilbagemeldinger fra brugere som Maria, er vi ikke i tvivl om, at
Befriender virker. Vi er stolte og glade over, at vi sammen med vores samarbejdspartnere og frivillige kan gøre en forskel. Læs her, hvad Maria siger.

”Muligheden for
at få kontakt til
andre mennesker, er virkelig
betydningsfuld"

Maria, Befriender-bruger

Maria er Befriender-bruger fra Vordingborg. Hun blev introduceret
til løsningen i sommers af en medarbejder fra kommunen. Trygheden og den gode relation mellem hende og medarbejderen var afgørende for, at hun kunne tage skridtet og få nye samtalepartnere.
Det har hun har ikke fortrudt:
”Det er virkelig betydningsfuldt, at der findes denne mulighed for
helt uforpligtende at få kontakt med andre mennesker.”

Specielt det, at Befriender bygger bro mellem mennesker,
så man kan have varme og almenmenneskelige samtaler, der begejstrer Maria:
”Det er rørende, at nogen frivilligt stiller sig til tjeneste. Så mellemmenneskeligt og rørende for os, der
af den ene eller anden årsag er isolerede og ensomme. SÅ TAK FOR JER!”

VIDEO VISER VEJEN
Levende billeder siger mere end tusind ord. Det er
derfor, at kernen i Befriender er video og ikke blot
chat eller tale. Det er også derfor, vi lige nu udgiver
korte videoer, der støtter udbredelsen af Befriender.
I Befriender-teamet har vi gennem de seneste måneder produceret flere videoer, der støtter udbredelsen af Befriender, og vi er i fuld gang med at lave flere. De er målrettet brugere, frivillige, frontmedarbejdere – både kommende og eksisterende, og alle andre nysgerrige, der gerne vil have en kort
introduktion til hjertet i Befriender eller en nem vejledning til profiloprettelse og kernefunktionalitet.
Du kan se alle vores videoer på vores YouTube-kanal. eller holde øje med vores Facebook-side.

TASKFORCE TIL METODEUDVIKLING

Mennesker er altid i centrum hos connec. Derfor har vi nedsat en intern Taskforce, der sammen
med vores samarbejdspartnere rykker helt ud i front til de mennesker, der bruger Befriender.
Brugere, frivillige, frontmedarbejdere – kort sagt, de mennesker det hele handler om i Befriender – er
altid udgangspunktet for vores arbejde i connec Befriender. Derfor er det også helt afgørende, at vi
er med i front hos de borgere, der bruger løsningen. Sammen med vores samarbejdspartnere er vi
lige nu i fuld gang med metodeudvikling og finjustering af tilgangen, og resultaterne deles løbende
med vores interessenter, så vi i fælleskab kan blive endnu bedre, og hjælpe endnu flere brugere på.
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UDREDNING MED PLADS TIL
LATTER OG SMIL
Først når processen og indsatserne giver mening for borgeren, giver vores
arbejde mening for os.
Når vi udreder, er det vores ypperste hensigt og pligt at gøre en positiv forskel for den, der har det
svært. Netop derfor bliver vi så glade, når vores klienter giver udtryk for en god og succesfuld udredningsproces. Én af vores tidligere klienter udtaler følgende:
”Jeg blev syg med stress i marts 2018. Jeg har siden da været sygemeldt. Jeg har været ind og ud
af psykiatrisk afdeling - der er blevet ledt efter diagnoser, og jeg har fået en masse medicin. Heldigvis for mig blev der etableret et samarbejde med Steen Guldager samt hans partner Maja i februar
2020 og efterfølgende er der sket en masse. I forbindelse med udredningen føler man en tryghed
- der er en fantastisk stemning og plads til latter og smil. Der er et fint samarbejde mellem de forskellige afdelinger, i mit tilfælde bl.a. misbrugscenter og lokalpsykiatrien. Alt i alt har det været helt
afgørende for min helbredelse, at jeg har fået kontakt til Maja og Steen.”

STEEN GULDAGER I VIGTIG DEBAT
TV2-Bornholm sender netop nu en række programmer om unges skadelige brug af rusmidler. connec's
chefpsykolog, Steen Guldager, medvirkede i en af udsendelserne. Det er en afgørende debat, der i yderste
konsekvens handler om liv eller død. Se med her

SUPEREFFEKTIV SUPERVISION
I connec arbejder vi også for at optimere rammerne omkring de udsatte borgere. Det handler om
at observere, udvikle og videreuddanne frontpersonalet.

"Det har støttet vores borgere super
godt"

Jannie Kirkegaard,
Holstebro Kommune

Det er altid vigtigt, at vi som fagpersoner kigger indad. Det gælder både
i vores eget team og blandt psykologer, pædagoger og frontpersonale.
connecs psykologteam tilbyder supervisionstimer, og det har flere allerede benyttet sig af. Jannie Kirkegaard fra Myndighedsafdelingen i Holstebro Kommune er én af dem, der har oplevet gode resultater efter supervision på bosteder, og de har allerede bestilt et nyt supervisionsforløb for
2021:
”Vi har brugt alle rådene fra sidst, og det har bare givet så meget god mening, og det har hjulpet til at støtte vores borgere super godt.”
I connec er vi glade for at høre og se, at redskaberne giver mening og bliver anvendt i den virkelige verden og ikke mindst, at det gavner borgerne
i sidste ende.
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VIGTIGE DATOER
12. MAJ 2021
connec konference
NY DATO - Forskning og Virkelighed - Isolation og Ensomhed
Tilmelding offentliggøres senere
14. APRIL 2021
Kursus hos connec
connec udbyder et spændende kursus ved chefpsykolog Steen Guldager. Kurset vil omhandle problemstillinger vedrørende dobbeltdiagnoser og særlige kognitive screeningsredskaber.
Titel og tilmelding offentliggøres senere

MILEPÆLE
120.000
Samtaleminutter på Befriender
14.500
Samtaler på Befriender

Følg med og læs mere om connec og vores services:
https://www.facebook.com/connecaps/
info@connec.dk / +45 93 40 30 14
Ansvarshavende redaktør:
Flemming Munch - fm@connec.dk
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