


Michael er blind – Malene er psykisk syg



En platform for fællesskaber –
på web og som app



Sådan virker det

Se bobler fra andre Opret din egen bobl Kontakt en bobl Aftal at mødes



Oplæg og events
Deltaget i 44 møder, 

arrangementer og oplæg

Boblberg i Svendborg Kommune

Boblberg i tal
Antal brugere: 5.316 (10,93%)👤

Antal samtaler som er oprettet 
med brugere i kommunen: 

8.258 💬

Antal sidevisninger: 1.376.305

Brugerhistorier
Cases med skriftlig samtykke: 

25 stk.

Digitale indsatser sammen 
med Røde Kors

SnakSammen: 54 samtaler🗣️

Sprogland: 37 samtaler🗣️

Julevenner: 123 borgere🎄

Nytårsvenner: 231 borgere 🥳

Presseindslag
Diverse artikler og delinger: 55 stk.

Ensom, 
sygemelding

Tidl. misbrug Ældre

Adgang til app fra 
maj 2021
Overholder WCAG 
(tilgængeligheds-
krav)

Overholder GDPR

Besøgte steder med 
materiale
Antal steder: 96 steder 

Ugeavisen Svendborg Fyns Amts Avis



Udvalgte bobler



Eksempler på historier om frivillighed

Cecilie – Får borgere ind i fællesskaber som medarbejder hos De Frivilliges Hus 
Gennem Cecilies arbejde som projekt- og kommunikationsmedarbejder hos De Frivilliges Hus, bruger hun 
Boblberg til at hjælpe borgere ind i fællesskaber, finde frivillige osv. Under corona havde aktivitetscenteret 
besluttet at starte en fællesskabsgruppe op for unge sårbare, hvor de skulle mødes online én gang om ugen i 
fire uger og herefter mødes fire gange fysisk. Efter nøje udvælgelse lykkedes det at få fire piger med, og det 
endte med at blive en stor succes, da de stadig er veninder i dag.

Anne Sofie – Inviterede unge sårbare ind i nyt fællesskab 
30-årige Anne Sofie er leder for Kirkens Korshærs børne- og familiearbejde og har lavet en ungecafé i byen for 
sårbare unge. Gennem Boblberg har hun fundet fem unge, som nu kommer i caféen fast. De mødes fast hver 
tirsdag i tre timers tid, hvor de spiser morgenmad sammen, spiller, laver kreative ting, tager på ture ud af huset 
og andre hyggelige ting. Boblberg er det medie, som Anne Sofie har haft størst succes med ift. at få fat i sårbare 
unge. 

Michael – Greb chancen for at hjælpe ensomme ældre
Michael på 53 år fandt sit nye frivillige job ved hjælp af Boblberg. Han søgte oprindeligt en gåmakker, men 
endte med endnu et frivilligt job. Han nyder tiden på aktivitetscentret, som han er blevet en del af, hvor han 
varetager forskellige opgaver, der varierer fra praktiske til mere hyggelige.
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