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En snes unge – tidligere anbragte – har fundet et sted, som er deres. De kommer 

alle i Second Chance, Lolland, som holder til i Jernbanegade 1 st.tv i Nakskov. 

”Jeg får et socialt samvær med andre et sted, hvor det er okay, at være 

som man er” 

”Jeg er blevet mere åben og er kommet ud af den osteklokke, som jeg 

valgte at gemme mig i ” 

”Jeg kan være sammen med andre som har/har haft det svært i deres 

barndom. Det er dejligt at kunne hjælpe og selv få hjælp, og at man ikke er 

unormal”. 

Mandage i ulige uger mødes de unge og en række frivillige. Netværket med 

hinanden og de sociale relationer er det primære formål med det hele.  

De frivillige kommer fordi de ikke kan lade være og fordi de med hjertet på rette 

sted er med til at gøre en forskel for et andet menneske.  

De unge kommer, fordi de får et netværk med andre unge og særligt et netværk, 

hvor de føler sig godt tilpas og ikke er ”anderledes” end de andre. De kan hente 

hjælp og opbakning til de udfordringer de møder i livet, men samtidig kan de også 

ofte være en hjælp for de andre unge i gruppen ved at sparre og udveksle 

erfaringer og bakke hinanden op. Og man kan bakke op på mange måder; 

pludselig har man fået nogle venner, som kommer og ser på, når man spiller en 

fodboldkamp, måske er der nogen som faktisk interessere sig for, hvordan man 

har det f.eks. hvis man er syg eller andet, der er nogen som skriver, hvis man ikke 

dukker op til en caféaften, man har nogen at hilse på, når man går en tur gennem 

byen, man har nogen at gå i biffen med og man har nogen at hente hjælp hos, når 

der skal sættes en lampe op i lejligheden o.s.v.  

 

 

 

 

 

Jeg kan bare 
være den, jeg er! 
 

Tidligere anbragte unge har deres 
eget tilholdssted i den frivillige 
verden. 
 

Hvordan er de unge kommet i kontakt med Second Chance ?                        

Kontakten til de unge er ofte kommet via de professionelle medarbejdere, som møder de 

unge i deres dagligdag - Mentorer/medarbejdere i aktiveringen, Medarbejdere i SKP, 

Sagsbehandlere. Enkelte unge er kommet via anden kontakt – Plejeforældre, Opholdssteder, 

Støtte/kontaktpersoner Børn/Unge.                                                                                          

Desuden har Second Chance en facebook side, vi har holdt oplæg på uddannelsessteder og 

på Jobcentre, samt haft opslag rundt omkring i byerne på biblioteker, butikker, skoler m.m. 
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Overskriften til artiklen 

Indhold fra nyhedsbrevet kan også bruges 

på jeres websted. Nyhedsbrevet 

konverteres nemt til en webpublikation i 

Microsoft Word. Så når nyhedsbrevet er 

skrevet færdigt, kan du konvertere det til 

en webside og udgive det på internettet. 

 

 

Hvad får jeg ud af Second Chance, Lolland ? 

Ermina er frivillig og ansvarlig for Cafétilbuddet Second Chance i 
Nakskov og hun fortæller:  

”Det giver en glæde i kroppen, fordi man er der for andre. Der er et 
stærkt sammenhold. Man bliver mere åben overfor andres 
forskelligheder og dermed får man også mere forståelse. Man kan sige, 
at det gør mig til et større og mere rummeligt menneske og det er alt i 
alt et meget positivt tilbud, som gør en forskel både for frivillige og de 
unge brugere”. 

Tom er også frivillig i Second Chance og er ret ny i gruppen. Men 
alligevel har han allerede gjort sig nogle rigtig gode erfaringer med det 
frivillige arbejde og de unge han møder i Second Chance.  

”Det er rart at være sammen med nogen, som ikke sidder og piber over 
de meget små problemer, som mange andre gør. Alle er altid i godt 
humør. Det har været mere positivt end jeg turde håbe på”.  

Gruppen af frivillige, som lige nu også tæller Johnny og Charlotte 
sammen med Tom og Ermina er på mange måder med til at præge 
tilbuddet. De gør deres indsats fordi de har lyst til det, hvilket er det som 
gør hele forskellen, og der er ingen tvivl om, at de unge tager imod dem 
med åbne arme.  

Som Charlotte siger: ”Det giver mig en glæde at fornemme og se, at de 
unge mennesker tager så godt imod én, når man kommer som frivillig. 

 

Og planlægningen af arbejdet er ret ligetil og ikke særlig besværligt. 
Aktiviteterne planlægges sammen med de unge 2-3 gange årligt, så alle 
ved, hvad der skal ske på de forskellige caféaftner. Alle brugerne af 
cafétilbuddet er med i en lukket facebookgruppe og her kommunikeres 
en hel del og lægges billeder op fra aktiviteterne m.m. Faktisk er det ret 
hyggeligt. Er der nogen som ikke er på facebook, sørges der altid for 
sms-beskeder og opringninger, hvis det er nødvendigt.  

 

Som frivillig har man desuden adgang til en masse spændende kurser 
gennem Center for frivilligt socialt arbejde, og Ermina har f.eks. været af 
sted på et mentorkursus i Nyborg, hvor hun mødte frivillige fra en masse 
andre frivillige projekter. ”Det var et super godt kursus og rigtig 
spændende – jeg fik virkelig noget med mig hjem”  

 

I foreningen er desuden oprettet en koordineringsgruppe, som skal 
mødes 3-4- gange årligt og udveksle erfaringer mellem foreningens 
mange frivillige tilbud på Lolland og Falster og samordne eventuelle 
fællesarrangementer og snakkes fælles udfordringer. I 
koordineringsgruppen sidder en repræsentant fra hvert projekt samt en 
tovholder fra foreningen. Ermina sidder som repræsentant for Second 
Chance. 
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Second Chance i Nykøbing F.  

Second Chance har også aktiviteter i Nykøbing Falster, hvor vi holder til i 

Dronningensgade I HUSET.  Her mødes de unge og frivillige hver torsdag kl. 

16-20.  

Second Chance modtog ved frivilligdagen 2014 en donation fra Lions på 

4000 kr. og disse penge har gjort stor gavn og muliggør at de unge kan få 

oplevelser i nærmiljøet og afholde sociale aktiviteter ude i byen til gavn for 

fællesskabet i gruppen og for den enkelte. Men ellers er HUSET også et 

super skønt sted at være med mange muligheder for aktiviteter og et rart 

miljø.  

En af de unger siger: ”Jeg kan godt lige at være her fordi jeg ved at de 

andre også har været anbragte og det giver en vis tryghed og fællesskab”.  

En anden ung siger: ”Jeg kan bare godt lide at være her – det er et rart og 

hyggeligt sted”. 

Gruppen i Nykøbing F er ikke så gammel endnu – faktisk startede de først 

op december 2014. De lagde ud med at bowle og spise sammen og på den 

måde stille og roligt at blive rystet sammen. Flere af de unge kommer fra 

opholdsstedet Braruphus på Nordfalster – et opholdssted for introverte 

unge mænd. Disse unge mænd har med Second Chance fået mulighed for 

også at møde andre unge og i en anden sammenhæng.  

Når de unge mødes er det ofte for at lave mad, handle ind til maden og 

hygge sig med aktiviteter i Dronningensgade, men af og til tager de også 

ud af huset for at bowle eller gå en tur og et enkelt restaurant besøg har 

der også været plads til.  

Rikke, som er frivillig, er et meget stort aktiv for tilbuddet og bidrager med 

sit lyse sind og sin åbenhed. Hun møder trofast op om torsdagen, og er 

klart med til at skabe tryghed for de unge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Huset har man mulighed for at mødes med andre, købe en kop kaffe og/ eller deltage i 

fællesspisninger, eller nogle af de aktiviteter der foregår i Huset. Feks spil, sport. EDB, Guitar 

spil o.m.a.  Alle er velkomne i et uforpligtende netværk af mange forskellige brugere. Huset er 

et sted hvor alle, der har lyst til at mødes med andre og skabe netværk, drikke en kop kaffe 

eller være med i Husets forskellige aktiviteter - er velkomne. 

Samarbejdspartnere, virksomheder og foreninger har mulighed for at leje sig ind i Huset 

lokaler. Huset vil kunne tilbyde ydelser som morgenmad, kaffe og te, frokost med drikkevarer, 

samt eftermiddagskaffe med kage. 
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Erfaringsopsamling i tal  

I projektperioden har vi i alt haft kontakt til 39 

unge, som har haft en længerevarende kontakt til 

Second Chance. De fordeler sig som vist på 

nedenstående tabel.  

 

 

 

Derudover har der været kontakt med anslået ca. 

20 unge, som ikke har ønsket at starte 

kontaktforløb i Second Chance.  

 

 

 

 

Hvilke erfaringer har vi gjort os? 
 
De unge, som vi har mødt i Second Chance, er ganske særlige – med 
særlige egenskaber, men også med særlige udfordringer.  
 
De unge er ”overlevere” og har en fantastisk evne til at stå på to ben på 
trods af ting, som ville have væltet de fleste andre mennesker af pinden. 
De er nøjsomme, hertelige og rummer stor plads til andre mennesker og 
sætter ofte andre mennesker før dem selv. Når de har tillid til et andet 
menneske er de meget åbne og loyale og er rigtig gode til at sætte ord på 
tanker og følelser. De giver tifold tilbage af, hvad de modtager, hvilket 
giver stor mening i det frivillige arbejde.  
 
Men de er også udfordret på flere områder.  
Der tales så meget om ensomhed i denne tid og måske er netop disse 
unge et eksempel på ensomme unge?  I hvert fald giver de udtryk for at 
føle sig ret alene og føle sig anderledes end andre unge og ofte have svært 
ved at hente hjælp hos venner og veninder, fordi de simpelthen ikke 
forstå, hvordan de har det. Og det er ikke vennernes skyld, men ofte 
begrundet i, at det at have levet et andet sted end derhjemme og måske 
ikke have et solidt og godt familiært netværk bag sig – det er faktisk svært 
at sætte sig ind i for andre mennesker. Vi tror, vi ved, hvordan det er – 
men det gør vi reelt ikke, da vi ikke har prøvet det. Og netop derfor giver 
det fantastisk god mening, at være i netværk med andre unge, som har 
det helt ligesom en selv – man behøver ikke at forklare så meget – de 
forstår bare. 
 
Af andre udfordringer har mange af de unge problemer på områder som:  

 Økonomi (gæld, registrering i RKI, lille indkomst) 

 Ustabil boligsituation (ca. 25 % er uden bolig eller med uholdbar boligsituation) 

 Misbrug (euforiserende stoffer eller alkohol, piller) 

 Manglende overskud til uddannelse – de fleste unge er uden gennemført 
uddannelse ved opstart 

 Psykiske belastninger (borderline, asberger,angst, social fobi ).  

  
Men det meget positive er, at vi kan se, at disse udfordringer aftager over 
tid, når de får opbygget et stabilt netværk og finder tryghed i andre 
mennesker, som bakker dem op og følger dem hele vejen. Det at blive 
bakket op af ”ens egne” gør en stor forskel og flere af de unge i Second 
Chance er gået fra kontanthjælp til uddannelse/job og flere har fået 
udbygget netværket – også udenfor Second Chance – fordi de har fået en 
tro på dem selv.   
Som en ung mand på 30 siger: ”Jeg mødte Heidi og Second Chance  i 

september 2012 efter en lang periode, hvor jeg havde været nede i et sort hul og 
nok stadigvæk var. Efter et par samtaler begyndte mit liv at tage form og forme 
sig til det, det er blevet til i dag. Jeg er blevet mere åben og er kommet ud af den 
osteklokke, som jeg valgte at gemme mig i.” 

 15-
17 
år 

18-
20 
år 

21-
22 
år 

23-
24 
år 

24-
26 
år 

26-
30 
år 

ukendt 

Mænd 3 5 3 6 0 2 1 

Kvinder 1 10 3 3 0 1 2 

 

Metodeanvendelse 
 
”Empowerment” har i høj grad præget tilgangen i 
projektet og i kontakten med de unge – tanken 
om at den unge har evner for at få kontrol over 
og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation. 
Dette er det bærende element i kontakten til de 
unge, og bygger på et værdisæt, hvor vi tror på at 
alle kan noget og sammen kan vi alt. En 
anerkendende tilgang, med åbenhed overfor de 
unges forskellighed og at det er deres valg og frie 
valg, at de ønsker forandring i deres liv.  
Cafeen er absolut et resultat af denne tankegang 
og her ses resultatet af denne tilgang med al 
tydelighed – her bider de unge sig fast og 
kontakten og venskaberne rækker også ud over 
caféaktiviteterne – dette gælder både blandt de 
unge indbyrdes og mellem de unge og de 
frivillige.  
Eks.  

 En frivillig og to unge tager ud og ser 
en tredje ung spille fodboldkamp 

 En frivillig hjælper med at få sat 
lamper op i den nye lejlighed 

 En ung flytter til Jylland, men bevarer 
kontakten med flere unge fra cafeen 
og de mødes stadig med jævne 
mellemrum ligesom de følger 
hinanden på facebook m.m. 

 De unge bakker hinanden op 
indbyrdes i forhold til 
læsevanskeligheder og hjælper 
hinanden med at forstå skoleopgaver 
m.m. 

 
 



Den 

  

 

 
 

 

 

 

Foreningen Den Boligsociale Fond 

Jernbanegade 1 st.tv - Nakskov 
Telefon 2139 1209 
E-mail boligsocial@boligsocial.dk 

www.boligsocial.dk 

 

 

Thomas og Heidi siger tak for nu ! 

Projektperioden udløber 
 

Projektperioden i forhold til finansiering og samarbejdet med 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 
udløber 31. maj 2015. Derfor må vi desværre også sige farvel til de 
to projektkoordinatorer Heidi Mersebak og Thomas Winther. De er 
begge rigtig kede af at skulle slippe projektet og kontakten med de 
unge og de frivillige, men er samtidig stolte af, at hele den frivillige 
indsats vil fortsætte i Second Chance og dermed vil de to 
cafétilbud i såvel Nakskov som Nykøbing Falster fortsætte. Ansvaret 
ligger nu alene i foreningens regi, men med gode frivillige kræfter og 
caféansvarlige er vi sikre på, at de unge fortsat vil have et rigtig godt 
tilbud i Second Chance. Vi håber at driften fremover vil kunne 
være finansieret af §18 midler (Foreninger og organisationer, som 
udfører frivilligt socialt arbejde inden for Senior-, Voksen- og Børn- 
og Ungeområdet, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens 
§18), men de unge gør også selv en indsats for at skrabe penge 
sammen til deres aktiviteter bl.a. ved at sælge Lillebrorlodder for 
Børnehjælpsdagen.  

 

En stor tak for godt samarbejde skal lyde til såvel Lolland som 
Guldborgsund kommuner – til ledelse og repræsentanter for Børn & 
Unge og Arbejdsmarkedsområderne samt medarbejdere ude på 
diverse institutioner og enheder i kommunalt regi. Også stor tak til 
opholdssteder og andre, som vi løbende har haft kontakt til.  
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