9^Wje]ZWj_d]
Mange sindslidende har svært ved at få et socialt netværk, finde venner og en
kæreste.
Dating-og chatsider på nettet kan være et godt sted at starte

Af Lena Møller

Flere og flere mennesker med sindslidelser er ved at få
øj
nene opfor nettets muligheder.Mellem 5-6.
000

”
Som medarbej
dere kan vi gøre en forskel ved at sætte
fokus på kærlighed,følelser og sex.Og så kan vi hj
ælpe

mennesker har nuoprettet en profil på dating- og

med at skabe rammerne for at mødes på en hyggelig og

venskabsportalen Sindnet.
dk.

afslappet måde,
”siger Stine Kj
ær.

I
démageren bag dating- og venneportalen,Claus

Medarbej
derne har fxmed stor succes arrangeret en

Bang-Andersen mener at computere kan have en positiv

datingfest med over 2
00deltagere.Som noget nyt,

effekt på mange sindslidendes evne til at møde menne-

valgte man at sende invitationer ud til flere bosteder,og

sker og skabe netværk.

det viste sig at være en rigtig god idé.

”
Istedet for at sidde og kigge ind i en væg hele dagen,

”
Det at vi inviterede på tværs af bosteder,gj
orde festen

har j
eg brugt computeren til at lære nye mennesker at

mere populær.Beboerne så nye ansigter,og mødte

kende,chatte og spille med andre på nettet og til at

hinanden på en anden måde.Så det var en succes,og j
eg

date.Det har været min redning.Fxhar j
eg mødt min

kan kun opfordre flere bosteder til at gøre det samme,
”

kone på nettet,og det netværk j
eg har i dag,har j
eg

lyder det fra Stine Kj
ær.

udelukkende fået via nettet,
”fortæller Claus Bang-Andersen.
Brugt rigtigt,kan computeren være den faste og nogle
gange den eneste kontakt til omverdenen.Nettet er en
god måde at lære hinanden at kende inden det første
vanskelige face to face-møde.Der er også mange der
bruger nettet til at organisere bowlingaftner,biografture og fester.

Mere fokus på kærlighed og sex
Der bliver talt alt for lidt om kærlighed og sexpå
bostederne,mener ergoterapeut Stine Kj
ær fra Bocenter
Ringbo i Bagsværd.Hun ser gerne at man går mere
kreativt til værks når det handler om kærlighed,følelser
og intimitet.
Ringbo har bl.
a.holdt datingkurser,hvor sex
olog J
oan
Ørting deltog.Her talte man bl.
a.om hvordan man får
en kæreste,hvordan man tager kontakt og om nærhed
og berøring.Desuden har Ringbo et computerrum og en
fast it-hj
ælper,så beboerne kan få hj
ælptil at komme på
nettet,oprette en profil og chatte.
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