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FRIVILLIGE
HJÆLPER
PSYKISK
SÅRBARE
KVINDER
Frivillige mentorer hjælper unge kvinder, der er psykisk
sårbare og har det svært. Mentorordningen PIFT er et
pilotprojekt, der har samarbejdet med seks kommuner.
Projektet tegner sig så lovende, at der nu arbejdes på
at udbrede det til flere kommuner.

tekst RASMUS EIBY /// fotoMORTEN FRIIS
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Du lider af angst. Sådan lød
diagnosen, da Joy Christen-
sen var 19 år gammel. Hun
kom i psykiatrisk behand-
ling, men røg ud af systemet
igen. Derfor gik hun i en del
år for sig selv, hvor hun havde

svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.
Det blev dog bedremed tiden, jobcentret fandt
hende en praktikplads i en vuggestue, hvor hun
var i 10måneder.Men så fik hun panikangst for
et par år siden.
− Det hele væltede igen, og alt blev nulstillet. De
sidste par år har handletmeget om, at jeg skulle
lære det hele fra bunden igen, fortæller Joy
Christensen.
I dag er Joy Christensen 27 år, og i august i år
startede hun på Eventkoordinator-uddannel-
sen på RoskildeHandelsskole. Netop det at
starte i uddannelse varmålet, da hunmødte sin
mentor Pernille Ørskov på 38 år, der til dagligt
arbejder som selvstændig advokat og virksom-
hedsrådgiver. Demødte hinanden gennem
mentorordningen PIFT, hvor frivilligemen-
torer hjælper kvindermellem 15 og 30 år, der
mistrives, er psykisk sårbare eller på anden
måde har det svært. Pernille Ørskov er begej-
stret over Joys udvikling:
− Jeg synes det ermega sejt, at du er startet i
uddannelse. Jeg havde ikke lige set, at det lå i
kortene, da vimødtes for et halvt år siden. Det
var det, der varmålet og ønsket, men som jeg
oplevede det, var du kun lige kommet ud på den
anden side af den allermest lammende angst,
hvor du kunne begynde at have en hverdag igen.
At gå derfra til at vove dig ud i en uddannelse,
hvor du ikke kendermenneskene, og hverdagen
er noget helt andet, det er så sejt, siger hun og
storsmiler til Joy.
Vi sidder i parken foran Roskilde Bibliotek. De
to er tit ude i naturen, når demødes til deres

PIFT
Projektet er et samarbejde mellem KVINFO og
Foreningen Nydansker. Det er et tilbud til unge
kvinder i alderen 15 til 30 år, som mistrives, er
psykisk sårbare, ensomme eller på anden måde
har det svært.
Mentorerne er frivillige, og de hjælper blandt an-
det pigerne med at søge uddannelse og job eller
med andre personlige udfordringer.
Pilotprojektet er støttet af Veluxfonden, og der
er 6 kommuner, der deltager i det. Lige nu er der
66 unge kvinder i de 6-12 måneders lange men-
torforløb.
Samarbejdskommunerne er Lejre, Roskilde,
Høje-Taastrup, Furesø, Hillerød og Gribskov.

– Jeg opfattede mentorrollen som
noget meget frit, og at det måtte
komme an på den mentee, man

blev sat sammen med. Derfor har
jeg forsøgt ikke at styre forløbet
for meget men ladet det udvikle

sig i den retning, der gav den bed-
ste støtte til Joy, siger mentoren

Pernille Ørskov.
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snak. Det sker et par gange ommåneden.
Selvomudgangspunktet for Joy Christen-
sen var at blive afklaret omkring uddan-
nelse, så har forløbet og samtalernemed
Pernille Ørskov været centreret ommange
andre ting.
− Når vi har snakket, har det været om tu-
sinde ting. Formig har det været fedt at
møde en person, der ikke er en del af syste-
met. Harman været i kommunens system i
mange år, så er det ikke så personligt. Kom-
merman til etmøde på kommunen, er der
altid et formål, men her er detmere frit.
Mere personligt, fortæller Joy Christensen
ommentorforløbet.

Det rigtige match
PIFT sørger for atmatche den unge kvinde
med en ressourcestærk og stabil mentor,
som passer til den enkeltes behov. Derfor er
der indledende interviews af bådementor
ogmentee, inden de bliver sat sammen som
mentorpar. De indledende samtaler bliver
også brugt til at klædementor på, så par-
rene kan få den bedstmulige start.
− Jeg blev spurgt om, hvordan jeg helst ville
kontaktes. Omdet var bedstmed en sms,
eller om folkmåtte ringe. Der var det fedt
formig, at jeg kunne sige, at sms ville være
fint, for hvis de ringer, så tager jegmåske
ikke telefonen. Det er faktisk sådan nogle
små ting, der kan gøre verdens største for-
skel, fortæller Joy Christensen omdet ind-
ledende interview.
De unge kvinder bliver henvist til ordnin-
gen af jobcentre og UU-vejledere fra kom-
munerne, ogmentorerne kontakter selv
PIFT, når de vil stille sig til rådighed.
− Jeg så en opdatering på twitter om ord-
ningen, og så træf jeg en intuitiv beslutning
i øjeblikket og sendte PIFT enmail. Jeg
har tidligere selv været i et coachingforløb,
og jeg tænkte, at jeg er et sted, hvor jeg har

Deresmentorforløb udløber snart på papi-
ret, da det kun varer et halvt år. Det skal dog
ikke betyde, at de holder opmed at ses frem-
adrettet.
− Jeg synes, det ville væremeget underligt,
hvisman efter at være kommet så tæt på
andetmenneske bare sagde farvel og tak.
Det ville være en underlig afrunding i alle
sammenhænge formig. Så jeg havde da også
tænkt efter det her, at selvfølgelig kommer
vi til atmødes, men det er jo på Joys præ-
misser, fortæller Pernille Ørskov.
Det er Joy Christensen enig i, og hun ser
også gerne, at de bliver vedmed atmødes,
når det officielle forløb slutter.

Seks samarbejdskommuner
PIFT er et pilotprojekt, der kører indtil 1.
december. Herefter er planen, at det skal
etableresmere bredt end blot i projektets
seks samarbejdskommuner, der alle ligger
på Sjælland. I første omgang har det hand-
let om at indsamle erfaringer, og i den for-
bindelse har PIFT haft kommunernemed
fra starten. De har blandt andet hjulpet
med at udvikle og afgrænsemålgruppebe-
skrivelsen, og de har i fællesskab evalueret
undervejs.
Joy Christensen er fra Lejre Kommune, og
det er en af de samarbejdskommuner, der
har haft stor glæde af projektet. De har i alt
fået ni unge kvinder ud imentorordningen,
og ifølge Lasse Bjerregaard, Chef for Be-
skæftigelse og Virksomhedsservice i Lejre
Kommune, har de kun fået positive tilbage-
meldinger fra de ni kvinder.
− PIFT er et godt supplement til det, som
vi ellers laver. Jeg oplever i hvert fald, at
kombinationen af forvaltningens arbejde
ogmentorernes arbejde, der ikke direkte
er en del af systemet, har en stor værdi for
de borgere, der benytter sig af tilbuddet. Og
når vi kun får gode tilbagemeldinger, og vi
oplever, at den enkelte profiterer af det, så
er det noget, vi gerne vil lavemere af, siger
Lasse Bjerregaard, der også ermedlem af
PIFTs styregruppe.
Han forklarer også, at en del af den samlede
succes også skal tilskrives et godt forarbej-
de af fagkoordinator, der har sikret en fæl-
les tværgående indsats, samt rådgiverne på
jobcentret, idet de formår at skabe en stærk
motivation hos kvinderne til at deltage.
Ingen bliver tvunget til at deltage, men kan
der opbygges en godmotivation inden star-
ten på et forløb, så er det ifølge Lasse Bjer-
regaard et godt udgangspunkt for et succes-
fuldt forløb.• reia@kl.dk

noget livserfaring og nogle oplevelsermed
i bagagen, som jeg kunne give videre til en
anden, fortæller Pernille Ørskov.
Pernille Ørskov blev klædt på af PIFT in-
den forløbets start. Hun var på et indle-
dende kursus, og undervejs i forløbet har
der været arrangementer, hvor hun og de
andre mentorer både kunne blive fagligt
klogere og også erfaringsudveksle med
hinanden. PIFT stiller også et ekspertpa-
nel til rådighed, der blandt andet består af
en psykolog, en uddannelsesvejleder og en
socialrådgiver. Eksperterne kan bidrage
med faglig sparring, hvis mentorerne har
brug for det.

Det skal gøre ondt
Hos PIFToplever de også, at de unge kvin-
der sætter stor pris på det personlige forhold
og de frie rammer.Mentorforløbene kan se
vidt forskellige ud. I nogle af forløbene hjæl-
permentorenmed jobsøgningen, og det kan
være, atmentee får lektier for. I andre forløb
er detmere løst, ogmentor optrædermere
somen generel støtte i tilværelsen, ligesom
det er tilfældet for Joy ogPernille. Det vig-
tige er, at forløbet lever opmentees behov.
−Mentorordningen er en kombination af to
ting. Det handler rigtigmeget omat støtte
de unge i at komme tættere på uddannelse
og arbejdemenogså at forebygge ogmind-
skemistrivslen hos de unge helt generelt. Og
så handler vores forløb rigtigmeget omat
bakke op omdeunge, samt prøve at arbejde
medderes selvtillid, da der ermange, der
har nogle negative forestillinger om sig selv,
siger PIFTs projektkoordinator, Julie Lykke
Nielsen.
Det har for PernilleØrskov væretmeget
givende at værementor.Hunhar nydt sam-
talernemed JoyChristensen, og somhun
selv udtrykker det, så havde de nok aldrig
mødt hinanden, hvis det ikke var for PIFT.
Dehar ikke sammeomgangskreds, de bor
ikke samme sted, og de har vidt forskellige
baggrunde.
− Såmanmødesmed etmenneske, somman
på papiret ikke har særligtmeget til fælles
med,menman finder ud af, at det harman
alligevel, fordiman ermenneske. Og netop
den generelle viden omat væremenneske er
noget, det her forløb kan væremed til at give
videre. Overleveringen af den viden er for
mig at se gået lidt tabt i dag.Mankan være
med til at sætte tingene i perspektiv og sige,
at det skal altså gøre ondt at væremenneske,
det er en præmis.Men i sidste ende så skal
tingene nok løse sig, siger PernilleØrskov.

Det skal
altså gøre
ondt at være

menneske, det er en
præmis.Men i sidste
ende så skal tingene
nok løse sig.
Pernille Ørskov, mentor i PIFT


