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Har du lyst til at hjælpe an-

dre til at få det bedre? Så 

bliv frivillig mentor i Lige-

sindet støtte, Peer-To-Peer 

tilbuddet 

Peer-to-peer betyder i sin en-

kelthed borger-til-borger-støtte.  

Har du, eller har du haft psyki-

ske  udfordringer, men er kom-

met så langt i din recoverypro-

ces, at du kan være noget for 

andre og er du mellem 18-60 

år? Så bliv frivillig peermentor 

og vær en del af et frivilligt 

peer-to-peer fællesskab, der 

gerne vil gøre en forskel for an-

dre der har det svært. 

 

Hvad kræves der af mig? 

Du skal ikke have en uddannel-

se for at blive mentor. Det vig-

tigste er din viden og erfaring 

med en psykiatrisk diagnose 

og/eller psykisk sårbarhed. 

Derudover skal du have over-

skud til at kunne dele ud af di-

ne gjorte erfaringer gennem et 

samværsforløb med en anden, 

der ikke er så langt i sin reco-

veryproces.  

Som peermentor skal du delta-

ge i et undervisningsforløb 

sammen med andre frivillige 

peermentorer. I vil blive under-

vist i emner, der relaterer sig til 

funktionen som peermentor. 

Undervisningen vil foregå en 

gang i måneden. Der er derud-

over supervision en gang om 

måneden. Du kan selv bestem-

me om du vil indgå i et sam-

værsforløb mens du modtager 

undervisning, eller om du vil 

vente med et samværsforløb til 

du er færdig med undervisnin-

gen. Efter endt undervisnings-

forløb vil du få et deltagerbevis. 

Du skal derudover deltage i 

evaluering 2-3 gange under he-

le forløbet som peermentor. 

 

Samværsforløbet med din peer 

vil vare seks måneder, hvor der 

herefter er mulighed for forlæn-

gelse af forløbet. I skulle gerne 

mødes én gang i ugen eller én 

gang hver 14. dag. 

 

Du vil gennem hele forløbet få 

støtte, vejledning og råd fra 

medarbejderne, og derudover 

kan du til undervisning og super-

vision snakke sammen med de 

andre frivillige mentorer. 

 

Tilbuddet er frivilligt og derfor 

har du altid mulighed for at hol-

de pause eller trække dig helt fra 

det. 
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Udover de ovenstående ting, så 

mødes vi også én gang i ugen i 

samværscafeen. Her kan vi 

snakke om løst og fast. Koordi-

natoren er altid til stede, hvis 

der er behov for sparring. 

 

 

Hvad får jeg ud af det? 

• Et nyt, spændende og frivil-

ligt fællesskab, der kan re-

sultere i nye venskaber. 

• Hyggelige arrangementer. 

• Deltagerbevis efter endt 

undervisningsforløb. 

• Lære nye ting — også om 

dig selv. 

• Chance for selv at få det  

 bedre   

 

Hvorfor har Skive Kommune 

et peerstøtte-tilbud? 

Andre kommuner har haft stor 

succes med peerstøtte-tilbud, 

fordi at personlig erfaring med 

recovery er motiverende og in-

spirerende for de, der ikke er 

kommet ligeså langt i deres re-

coveryproces.  

 

Mere info om ligesindet støtte - 

Peer-to-Peer, eller ønsker du at 

være mentor?  

Kontakt : 

 

Koordinator 

Bonnie Roslev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. nr.: 2137 4966 

Mail: boro@skivekommune.dk 
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