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Kursus for DH’s medlemsforeninger i Holstebro, Struer & Lemvig 
Digisnak er en digital platform, hvor borgere kan snakke sammen via videosamtaler og hjælpe hinanden til større 
balance i livet. Der er fokus på IT, så borgerne rustes til de teknologiske og strukturelle forandringer i samfundet.  

Formålet med Digisnak er at inkludere flere ensomme/udsatte i fællesskabet, ved at deltagerne genfinder modet 
til at deltage aktivt i lokalsamfundet, bringe egne færdigheder i spil og på den måde er med til at skabe bedre 
livskvalitet for både sig selv og andre. 

Kursusforløbet 
Kursusforløbet skal træne kursisterne i at fungere som værter på den digitale platform Digisnak (Se mere på 
www.digisnak.dk). Det forventes, at kursisterne efter forløbet kan være med til at uddanne nye værter fra egen 
forening og/eller fungere som administratorer for foreningens grupperum i Teams, hvor arbejdet i fællesskabet 
koordineres. 

Hensigten er at træne kursisterne i at bruge selve platformen, herunder blive bevidst om egne interesser og res-
sourcer, øve samtaleteknik, udvikle informations- og undervisningsmaterialer samt præsentationer af værter, 
sponsorer mv. til platformen. Endelig skal der laves vagtplan mv. 

Kursisterne bliver tilbudt supervision og mulighed for lønnet beskæftigelse – herunder mulighed for at være med 
til at udvikle og udbrede projektet, så det på sigt bliver bæredygtigt. 

På den måde medvirker kurset til at etablere et læringsfællesskab, hvorfra vi kan udbrede viden og støtte til det 
handicappolitiske arbejde – samtidig med, at vi bekæmper ensomhed.  

Tilmelding  
Kursusforløbet gennemføres over et år. Der er løbende optag og kursister deltager på ønskede og relevante mo-
duler, så længe der er behov for det. Se tidspunkter mv. på Digisnak.dk - Alle inviteres til en samtale før opstart. 

Pris 
Kurset finansieres af midler fra Danske Handicaporganisationers Lokalpulje og er derfor gratis for DH’s medlem-
mer i Holstebro, Struer & Lemvig kommune. 

 

 

 

For yderligere information 
Jeanette Juul Quaade 
Mail: jjq@vkurs.dk 
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