
 

 

 

Bæredygtig Forandring 
 

Bæredygtig Forandring er en innovativ leverandør på 

markedet for forandringsarbejde med borgere med 

komplekse problemstillinger. 

 

 

Bæredygtig Forandring tager afsæt i og bruger de ressourcer 

den enkelte har. Ingen kan alt, men alle kan noget. Vi 

udvikler den enkeltes ressourcer og når ressourcerne bliver 

stærkere og bedre, så er det erfaringen at nye ressourcer 

dukker op.  

 

Bæredygtig Forandring tænker helheds- og 

ressourceorienteret, så den enkelte på sigt kan udfolde sit 

fulde potentiale og dermed indgå aktivt i det omgivne 

samfund. Vi vil være smidige i vores tilgang og altid vælge 

den løsning der er bedst for borgeren, også selvom det ikke 

nødvendigvis er den nemmeste vej. 

 

Bæredygtig Forandring inddrager den enkelte til at tage 

ansvar for sin egen udvikling. Vi stiller individuelle tilpassede 

krav både til den enkelte som pågældendes netværk. Krav er 

lig med forventninger, og forventninger har man til dem som 

betyder noget for en. Enhver vi arbejder med betyder noget 

for os. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
  

Svanerne 
 
Hvem er vi?  

Svanerne er en Socioøkonomisk virksomhed. I vores 

forretning sælges vi udelukkende varer der er produceret af 

borger med psykiske eller fysiske handicap, som arbejder på 

beskyttede værksteder. Overskuddet fra salget af varerne går 

ubeskåret tilbage til de beskyttede værksteder. 

 

Hvem er vores målgruppe? 

Målgruppen for Svanerne er blandt andet aktivitetsparate 

borgere eller borgere i ressourceforløb, som har brug for 

særlig individuel støtte til at opnå tilknytning til 

arbejdsmarkedet igen.  

Svanerne består af et stærkt fagligt team, som har stor 

erfaring med at hjælpe borger med massive 

problemstillinger udover ledighed, som f.eks. psykiske med 

eller uden diagnose, somatiske begrænsninger, svære sociale 

udfordringer, misbrugs- og afhængighedsproblemer samt 

ingen eller lidt formel uddannelse, tilbage på 

arbejdsmarkedet.  

 

 

 
 

Målet med visiteringen til Svanerne er at yde en aktiv, 

tværfaglig og koordinerende individuel indsats for at 

fastholde borgers fokus mod arbejde og/eller uddannelse og 

dermed minimere risikoen for at borgeren mister kontakten 

til arbejdsmarkedet.  

Svanerne har desuden stor erfaring og succes med at 

genopbygge troen på en plads på arbejdsmarkedet for de 

borgere som har mistet eller aldrig fået opbygget en 

arbejdsidentitet. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hvorledes arbejder vi? 

Som led i indsatsen støtter vi borgeren i job/uddannelse 

og/eller i praktiksøgning samt til, hvordan de kan mestre 

hverdagen og job.   

 

Svanernes tilgang til borgeren er holistisk og tværfaglig og vi 

arbejder på at borgerne hurtigst muligt kommer tilbage til 

arbejdet i det omfang, det kan lade sig gøre, og ud fra de 

skånehensyn borgeren har.  

Dette kan være i form af etablering af kombinationspraktik, 

hvor borgeren tilknyttes en ekstern virksomhedspraktik i 

nogle timer om ugen og den resterende del af tiden er 

tilknyttet Svanerne. Efterhånden som borgeren styrkes vil 

tilknytningen til den eksterne virksomhedspraktik øges. 

 

Enhver indsats er individuelt planlagt i et tæt samarbejde 

mellem sagsbehandler, borgeren og Svanerne. Og enhver 

aftalt plan om borgerens tilbagevenden på arbejdsmarkedet 

sker i en tæt og dokumenteret opfølgning.  

 

Et givent forløb, kunne eventuelt se således ud:

 
 

 
VP/LT/Ordinært Kombinationspraktik Svanerne  

 

 

 

Forretningen Svanerne byder på mange konkrete 

arbejdsopgaver hvor borgeren kan udvikle eller tilegne sig 

faglige kompetencer indenfor:  

- Kundehåndtering og -service. 

- Regnskab og bogføring. 

- Markedsføring.  

- Indkøb og salg. 

- Lager og logistik.  

- Rengøring. 

- Samarbejde. 

- Præsentation af forretningen. 

- Og meget andet. 

 

Som led i forløbet i Svanerne kan borgerne også styrke deres 

personlige kompetencer og færdigheder ved at deltage i 

forskellige workshops så som: 

- Mindfulness.  

- Kommunikation og konflikthåndtering. 

- Neurologisktræning. 

 

Det overordnet formål med workshops aktiviteterne i 

Svanerne er at give borgerne redskaber der medvirker til at 

borgeren bedre kan tage ansvar for egen situation og 

dermed leve det liv og arbejdsliv borgeren ønsker.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Eksempelvis beskrivelse af vores workshop:  

 

Tirsdag 

Kursus: Mindfulness og åndedrætstræning.                                                                                   

Mødested: Teglporten 7 kld. 3460 

Antal: Max. 6 deltagere.                                                                                                                                                             

Målgruppe: Borger der har behov for den praktiske/kropslige 

tilgang til håndtering af deres stress eller smertetilstand. 

Underviser: Ekstern underviser Anne (Mindfulness Instruktør) 

 

Beskrivelse: 

Mindfulness og måden vi trækker vejret på, gør noget ved 

os. Når vi trækker vejret optimalt får vi lettere ved at undgå 

tankemylder, håndtere stress, bekymringer eller smerte. 

Regelmæssig mindfulness og fokus på åndedrættet øger 

vores koncentrationsevne, mentale fleksibilitet, 

beslutningsevne og vores evne til at præstere. 

Borgeren lære de mest grundlæggende mindfulness- og 

åndedrætsteknikker, samt nogle af grundholdningerne i 

mindfulness-træningen. Undervisningen vil hovedsageligt 

være praktisk, med vejrtrækningsøvelser, meditationsøvelser 

og refleksion, som borgeren vil bliver guidet grundigt og 

personligt igennem. 



 

 

 
 
 
  

 
 

Onsdag 

Kursus: Neurologisk træning  

Mødested: Teglporten 7 kld. 3460 

Antal: Max 6 deltager 

Målgruppe: Borger der har der har brug for at træne 

kroppens led og balancecenter.   

Undervisere: Ekstern underviser Jens (Akupunktør og massør) 

 

Beskrivelse: 

På kurset har vi særligt fokus på:                                                                                                                                

- At genskabe en del af kroppens glemte bevægelser og 

bryder med gamle bevægelsesmønstre.          

- At aktiverer og optimere nervefunktionen mellem hjerne 

og muskulære bevægelser med fokus på øget 

bevægelighed og smerte reduktion.  

- At træne og stimulerer kroppens vigtigste sanseorganer 

bl.a. synscenteret og balancecenter.                                                                                              

Træningen forgår på hold, men målrettes individuelle behov 

med henblik på implementering af praksis samt understøtter 

fokus på arbejdsdygtighed og bidrager til at strukturere 

hverdagen.  

Det er en fordel at have noget løst tøj eller sportstøj på. 

 
 

 

 

 

Torsdag: 

Kursus: NLP- kommunikation 

Mødested: Hovedgaden 36, 3460 Birkerød   

Antal: Max 6 deltagere  

Målgruppe: Borger der vil arbejde med forståelse af sig 

selv og sit samspil med andre. 

Undervisere: Ekstern underviser Daniel (Psykoterapeut 

og NLP-master) 

 

Beskrivelse:  

På kurset har vi særligt fokus på:  

- At borgeren kan udvikle deres livskompetencer 

personligt og professionelt, og på den måde blive 

bedre til at navigere i livet, få nye indsigter, 

erkendelser og rummelighed i samværet med andre.   

- At borgen kan træffe de rigtige valg i forholdet til sig 

selv og dem omkring dem.                                                                                                                                                                                                                   

- At give borgeren et kompas til at navigere i et 

samfund med stor kompleksitet samt en bedre 

forståelse af menneskelige relationer. 

Undervisningen forgår på hold, men målrettes 

individuelle behov med henblik på at understøtte fokus 

på arbejdsdygtighed og bidrage til at strukturere 

hverdagen.  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kontaktoplysninger 
 

 

Heine 

Ejer, mentor og underviser 

+45 4277 8140 

kontakt@baeredygtig.dk 

www.baeredygtig.dk 

 

Sheryl 

Projektansvarlig og socialrådgiver 

+45 4277 9102 

Sheryl@svanerne.nu 

 

Kenneth 

Misbrugskonsulent og mentor 

+45 4279 1577 

kenneth@baeredygtig.dk 

 

Svanerne 

Hovedgaden 36, 3460 Birkerød 
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