“Vi kan se, at det gør en stor forskel, når de
kommer sammen ud i naturen og eksempelvis
bygger en tømmerflåde eller sidder omkring
et bål. Her ser de andre mænd med samme

I

tilbuddet URkraft – mænd, natur og fællesskab bruger
vi fællesskabet og naturen som metodisk ramme i

vores arbejde med at skabe tillid, relationer og fællesskab
mellem mandlige borgere i udsatte positioner.

udfordringer i øjnene og kan lettere åbne op for en
glemt energi, der styrker deres indre motivation til

Det gør vi, for at borgerne kan danne værdifulde netværk

at rykke sig ud af den situation, de er endt i.”

og identificere g(l)emte ressourcer og kompetencer - og

— Troels van Dijk,
tidl . områdeleder i jobcenter odsherred

dermed starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet.
Gennem forløbet træner vi at være en aktiv del af et
fællesskab, der på flere måder afspejler det at kunne
indgå i et arbejdsfællesskab.
Vi vandrer i naturen, laver fysiske øvelser, sanker og
hugger brænde, laver bål og bålmad, brygger bålkaffe
og snakker – i tillidsbaserede samtaler – om forskellige
emner, der vedrører borgernes vej mod beskæftigelse.
Alt sammen for at styrke borgerne til – som første skridt

mænd , natur
og fællesskab

på vej mod selvforsørgelse – sideløbende at kunne
arbejde i lønnede timer eller en virksomhedspraktik.
et projektsamarbejde over 2,5 år mellem mandefællesskaber ,

cabi , århus kommune og daregender bevilget af veluxfonden .

“At deltage i URkraft var stærkt medvirkende til,
at jeg i dag er kommet i job.
I mandefællesskabet omkring bålet kunne jeg i
et trygt rum fortælle om mig selv og mine opog nedture. Jeg kunne spejle mig i de andres

bevægelsen mod
arbejdsmarkedet starter
i fællesskabet

fortællinger. Og da vi byggede tømmerflåden
fandt jeg ud af, at jeg fysisk faktisk kunne meget
mere, end jeg troede.”
— Thomas H,
tidl . deltager på

UR kraft –

mænd , natur og fællesskab

TILBUDDETS
FORMAT
Tilbuddets varighed:
• 26 uger (2 x 13 uger) hvor frekvensen mellem
kursusgangene gradvist falder jo længere, vi
kommer frem i forløbet for at give plads til en
virksomhedsrettet indsats
• hver kursusgang er typisk fire timer inkl. en
madpakkepause – typisk kl. 10.00-14.00
• tilbuddet har sin base ved et naturskønt sted
(spejderhytte, naturskole eller lign.) inden for
kommunegrænserne og i nærheden af offentlig
transport
• tilbuddets varighed og frekvens mellem
kursusgangene kan også tilpasses, så det matcher
det enkelte jobcenters behov
26-ugers tilbuddet henvender sig primært til mandlige:
• aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
• ressourceforløbborgere
• aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp
Tilbuddet kan i varighed og frekvens skræddersys til
mandlige:
• borgere i jobafklaringsforløb
• borgere på ledighedsydelse
• sygedagpengemodtagere
Forløbets længde giver mulighed for, at
Mandefællesskabers facilitatorer kan oparbejde
tillidsfulde relationer til deltagerne. De relationer har vist
sig at være essentielle, når vi arbejder på at skabe mod og
styrke hos mandlige borgere i udsatte positioner til at gå
fra at blive forsørget til selv at kunne forsørge.

OM MANDEFÆLLESSKABER
Ensomhed koster årligt samfundet 10 milliarder kr. i
sundhedspleje og tabt produktion.
300.000 danskere under 65 år føler sig svært
ensomme. Ensomhed kan afstedkomme stress,
depression og søvnløshed og kan i sidste ende medføre
dødsfald.
26 % af alle mænd, der er alene og uden job har ingen
sociale relationer.
Vi har over en årrække specialiseret os i at støtte og
motivere mandlige borgere i særligt udsatte positioner
tættere på selvforsørgelse.
Det gør vi ved at skabe sunde og tillidsbarede
mandefællesskaber i naturen som et bolværk mod
ensomhed.
Forskning og studier viser, at ophold i naturen samt
det at indgå i fællesskaber og føle social integration har
positiv betydning for vores mentale sundhed.
Vi tror på – og har erfaret - at borgernes mentale
sundhed er et afgørende parameter for, om det lykkes at
komme i ordinær beskæftigelse.
Derfor er naturen og fællesskabet hjørnestenene
i vores arbejde med at hjælpe borgerne tættere på
selvforsørgelse.
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