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DIGISNAK TILBYDER 

 BORGER FORENINGER PSYKIATRI JOBCENTER PÅRØRENDE ERHVERVSLIV SPONSORER 

Meningsfulde samtaler 

• Bekæmper ensomhed 

• Øger livskvalitet og den psykiske sundhed 

• At trives socialt, er det mest afgørende for et    
virksomt og godt liv 

Tilbud 

Digisnak sam-
arbejder med 
Danske Handi-
caporganisati-

oner - DH 

  Tilbud   

Støtte ind i fællesskabet: 

• Mennesker der er ensomme, har brug for støtte 
for at kunne bevæge sig ind på den sociale arena 
 

Tilbud  
Giver mere 

tid til  
kerneopgaver 

Giver mere 
tid til  

kerneopgaver 
Tilbud   

Peer-støtte og recovery-orienteret tilgang  

• Fokus på borgerens ressourcer og muligheder 

• Forståelsen af borgerens perspektiv og ønsker 

• Bidrager til et tættere samarbejde (også mellem 
aktører fra forskellige sektorer) 
 

Tilbud  
Forebyg-

gende      
Indsats 

Forebyg-
gende      
Indsats 

Tilbud Rådgivning Rådgivning 

Uddannelse 

• Basale IT-kompetencer 

• Refleksion over egen rolle og muligheder 

• Supplerende recovery/rehabiliterende kurser1 
 

Tilbud  
Aktivering 

 

Vejledning 
og op-      

kvalificering 

Aktivering 

Tilbud   

Beskæftigelse 

• Samtalepartner, underviser, foredragsholder el. 

• IT-administration og multimedieudvikling 

• Fjernundervisning, hjemmearbejde 

• Progression og kompetence-bevis 
 

Tilbud  
Job med   

løntilskud  
(Skånejob) 

Praktik, 
Ressource-

forløb, små-, 
nytte- og 

fleksjob mv. 

  
GIVER 

STØTTE TIL 

Lønnet jobtræning 

• Finansieres jævnfør Sponsorjob-modellen Tilbud  
Som ovenfor 

+ honorar 
Som ovenfor 

+ honorar 
  

GIVER 
STØTTE TIL 

Lønadministration ved småjob 

• For firmaer og foreninger der ikke har ansatte  Tilbud    Tilbud Tilbud 

Mentor eller Personlig assistance1 

• Følger/ledsager borger(e) i job eller skole  Tilbud Mentor/ass Mentor/ass  Tilbud Tilbud 

Kontakt fra første sygedag 

• Forebygger at lettere psykiske problemer udvikler 
sig til egentlig sygdom og øger derfor sandsynlighe-
den for at komme tilbage på arbejdsmarkedet 
 

Tilbud  Forebyggelse Forebyggelse Tilbud Rådgivning Rådgivning 

Hjælp til særlige ad hoc-opgaver 

• Skaber kontakt og større arbejdsudbud  Tilbud     Tilbud 

Viden om psykisk sundhed, workshops, events mv.2 

• Fjerner tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom Tilbud Tilbud 
Tilbud til 

medarbejdere 
Tilbud til 

medarbejdere 
Tilbud Tilbud Tilbud 

Profilering: Annonce på Digisnak.dk/sponsor + hjælp til at 
lave annonce + ret til at bruge Digisnak-mærkat  Tilbud 

Tilbud til 
kommunen 

Tilbud til 
kommunen 

  Tilbud 

 

Digisnak giver kompetence-bevis 
Alle kan noget og al læring er værd at anerkende. Open College Network (OCN) er en metode til at give et 
validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os. Det kan være læring fra fx 
ungdomsklubber, ungdomsskoler, foreninger, produktionsskoler, virksomhedspraktik, kurser, daghøjsko-
ler, specialskoler, jobtræning og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Det kan også være læring, 
den enkelte har med sig fra sit private liv i form af faglige og sociale kompetencer. 

Validiteten og kvaliteten af OCN’s arbejde sikres via samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige institutioner. 

OCN bruger faglige paneler, som er med til at godkende nye OCN programmer (fx Digisnak-Uddannelsen og praktikforløb hos VKURS). Panelmedlemmerne består af eksperter 
inden for et givent arbejdsområde. 

Netop derfor er de læringsbeviser, som OCN udsteder kvalitetssikrede og brugerne af metoden får synliggjort deres ressourcer og får samtidig anerkendt og dokumenteret 
deres sociale og faglige færdigheder. 

 
1 Aftales og faktureres individuelt i jobcentret. 
2 Ved arrangementer, der ligger ud over licens- eller sponsoraftalen med Digisnak, faktureres særskilt på normale handelsbetingelser. 


