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Kære samarbejdspartnere,

I UngTilUng har vi udarbejdet dette 
hæfte så I nemt og hurtigt kan få et 
overblik over hvad UngTilUng er og 
hvad vi tilbyder unge. 

I dette hæfte vil I finde beskrivelser om: 

Hvad er UngTilUng? 

Hvem er vores målgruppe?

Hvad tilbyder vi de unge? 

Hvem er vores frivillige?

Hvem samarbejder vi med? 

Hvem er holdet bag? 

I højre side kan i klikke jer ind på de enkelte tilbud og læse 
mere herom. Men det er ikke let at klikke sig ind, så systemet 
skal optimeres så de fungerer!

Hvad er UngTilUng?

UngTilUng er en digital trivselsplatform, der har til formål 
at øge trivslen for unge der har sociale og/eller 
personlige udfordringer, samt forebygge, at de 
unges udfordringer forværres . Vi har årligt ca. 
20.000 unge der gør brug af UngTilUngs tilbud. 
Desuden har vi indtil videre 50 frivillige, der 
varetager frivilligopgaver indenfor de udbudte tilbud. 

Hvem er UngTilUngs målgruppe?

UngTilUng henvender sig til unge mellem 16-35 år, der har sociale 
og/eller personlige udfordringer.

Hvad tilbyder vi de unge? 

I UngTilUng har vi fire tilbud til de unge, som er GRATIS og som de kan 
benytte ved at være ANONYME, hvis de ønsker det. Alle vores tilbud 
foregår online og er følgende:  

DEN ÅBNE MENTORSAMTALE OG MENTORFORLØB
Den åbne mentorsamtale er åben fra mandag-fredag & søndag 
på forskellige tidspunkter. Her har den unge mulighed for at 
tale med en mentor om det der er svært lige nu og her. 

I mentorforløbet har den unge mulighed for at arbejde mere 
dybdegående med de problematikker vedkommende har. 
Den unge vil få sin helt egen mentor, som følger ham/hende 
gennem hele forløbet. Forløbet varighed varierer alt efter den 
unges 

CHAT 

Vores chat har åbent hver dag og det er her muligt for den unge 
at chatte med frivillige unge der selv ved, hvordan det er at have 
det svært. Her vil den unge opleve at blive lyttet til og anerkendt 
for hvad end vedkommende har udfordringer med. 

SELVHJÆLPSKASSEN

I UngTilUngs selvhjælpskasse kan den unge finde videoer, hvor 
eksperter giver dem konkrete værktøjer til at håndtere forskellige 
udfordringer. Det kan f.eks være videoer om, hvordan man håndterer 
jalousi, dårligt selvværd eller bliver bedre til at skabe relationer.    

BLOGGEN

På bloggen kan de unge læse blogindlæg skrevet af frivillige der 
selv har været en svær tid igennem og nu er kommet ud på den 
anden side. Her vil de unge kunne spejle sig i de frivilliges tanker 
og følelser, samt få inspiration til, hvordan de kan få det bedre. 



Hvem er vores frivillige?

UngTilUngs frivillige kommer fra hele landet og har forskellige 
forudsætninger for at være frivillige i UngTilUng. En del af vores 
frivillige er peers, dvs. det er unge med egne erfaringer. Derudover 
har vi frivillige der har faglige kompetencer qua deres uddannelser 
og/eller erfaringer inden for det pædagogiske, psykologiske, 
sundhedsfaglige og/eller sociale fagområde. De frivillige får 
uddannelse, supervision og digitalt fællesskab

Hvem er holdet bag UngTilUng? 

UngTilUng er desuden et af NGO’en Den Boligsociale Fonds projekter. 
Foreningen Den Boligsociale Fond er en frivillig social forening, som 
arbejder for at mennesker udenfor samfundets hovedstrøm involveres 
i at forbedre forholdene for sig selv og for andre i samme situation. 
Det frivillige sociale arbejde er det gennemgående centrale element i 
foreningens arbejde.

Jannik Dobusz
Daglig leder 
jd@boligsocial.dk

Rikke Klitgaard
Frivillig koordinator
rk@boligsocial.dk

Hvem samarbejder vi med?

UngTilUng støttes økonomisk af en række kommuner, og er 
omfattet af Den Boligsociale Fonds partnerskaber med Hillerød 
og Lolland kommuner.

Du kan finde mere information på ungtilung.com


