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- Det er en meget dejlig opmærksomhed, 

som vores projekt med DigiSafe har fået 

gennem denne nominering. Vi vandt ikke 

prisen for årets frivillige digitale initiativ, 

men Ligeværd har, og unge med særlig 

behov, har alligevel også vundet, fordi vi 

meget tidligt i projektet har fået opmærk-

somhed og sat spot på DigiSafe og den 

opgave det skal løse. Vi er meget glade, 

siger Mette Davisen, projektleder for  

Digisafe.

Prisen for årets frivillige digitale initiativ 

gik til Projekt Udenfor – et toårigt projekt 

med 45 hjemløse og tidligere hjemløse 

med det formål at øge deres fortrolighed 

med computere, IT løsninger og digital 

kommunikation.

Digisafe udvikler et lærings- og hjæl-

peværktøj til unge med særlige behov i 

form af et spil på en app til smartphones 

og tablets. Unge med svære indlærings-

vanskeligheder er en gruppe, der ofte står 

uden for den digitale verden, som de har 

svært ved at deltage i på lige fod med an-

dre borgere. I sammenhæng med udvik-

lingen af hjælpeværktøjet etablerer Di-

giSafe en gruppe frivillige studerende i 

samarbejde med VIA University College.

- Gennem vores samarbejde med For-

eningen Ligeværd får vores studerende 

på administrationsbacheloruddannelsen 

et praktisk indblik i, hvordan den øgede 

brug af IT i kommunikationen med offent-

lige aktører påvirker en bestemt gruppe 

borgere. De studerende får således en 

unik mulighed for at bringe deres faglig-

hed i spil uden for undervisningslokaler-

ne, udtaler Lena Kjeldsen, adjunkt VIA 

University College.

De frivillige studerende skal i et virtuelt 

læringsrum, gennem en Skypeforbindelse, 

vejlede de unge i den digitale kommunika-

tion og at færdes sikkert på nettet gene-

relt. DigiSafe har fokus på tre områder: Det 

digitaliserede offentlige Danmark, netbank 

og handel på internettet og brugen af so-

ciale medier. 

- Borgere med særlige behov har brug for 

at blive vejledt på en måde, der tager højde 

for deres udfordringer, og samarbejdet med 

de unge frivillige fra VIA University College er 

vigtigt for Ligeværd. Med den vejledningser-

faring som de studerende får i DigiSafe, vil de 

være klædt på til at støtte og vejlede denne 

gruppe borgere senere i deres karrierer, siger 

Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd. 

Ideen i DigiSafe er, at indsatsen for at 

hjælpe de unge skal sættes ind før den un-

ge bruger sine personlige oplysninger på 

nettet. DigiSafe skal lære den unge at tage 

vare på sig selv og egne oplysninger og læ-

re at benytte de digitale kommunikations-

muligheder. DigiSafe skal, via app’en, un-

dervisningen og den frivillige rådgivning, 

klæde de unge på til at blive en fortrolig og 

aktiv deltager i den digitale verden og bed-

re i stand til at tage selvstændigt ansvar for 

deres voksenliv.

- Digisafe har sat et konkret fokus på en 

vigtig indsats for en gruppe unge, der risi-

kerer at blive parkeret på et sidespor i den 

digitale udvikling. Det har stor betydning 

for deres mulighed for at deltage i fælles-

skabet på lige fod med andre borgere. Vi 

er selvfølgelig stolte og glade for opmærk-

somheden på projektet, og ik-

ke mindst på nødvendigheden 

af at hjælpe denne gruppe 

borgere, som nominering-

en af DigiSafe er et udtryk 

for, slutter Esben Kullberg.

DigiSafe var en af 5 

nominerede ud af 

70 mulige. 

digitaliseringsstyrelsen: 

DigiSafe er en 
type projekt vi 
ikke har set før
Ligeværds projekt DigiSafe var af Digitaliserings-

styrelsen nomineret til prisen ”Årets frivillige digitale initiativ” 

med ordene: ”Det er et spændende projekt med nye tanker og 

en vigtig indsats over for en gruppe borgere, der har brug for 

hjælp i forhold den digitale kommunikation og sikkerheden i 

forhold til IT. Det er en type projekt, vi ikke har set før, med et 

konkret fokus gennem udviklingen af et hjælpeværktøj og per-

sonlig hjælp fra frivillige til at gøre en gruppe unge i stand til 

at begå sig og bruge den digitale kommunikation”.

Minister Karen Ellemann på talerstolen ved  
overrækkelsen af priserne. Prisuddeleingen  
fandt sted i Det Danske Filminstituts biograf,  
Cinemateket.


