En meningsfuld
hverdag...
Støtte til at komme
i arbejde eller uddannelse

		

Fontænehuset Furesø - et socialt og arbejdsmarkedsrettet
rehabiliteringstilbud med fokus på netværk og struktur
Målgruppe
Borgere mellem 18 og 62 år med psykiske
vanskeligheder uanset forsørgelsesgrundlag
kan optages som medlemmer. Man må ikke
have et aktivt misbrugsproblem.
Beskrivelse af Fontænehuset Furesø
Fontænehuset Furesø er et dagtilbud med
fokus på personlige og sociale kompetencer
som er nødvendige forudsætninger for at
komme i uddannelse eller arbejde.
Fontænehuset har åbent og fungerer
som en almindelig virksomhed.
For mange af vore medlemmer på
førtidspension er Fontænehuset
deres arbejdsplads.
Fontænehuset er organiseret i arbejdsteams
der dækker opgaver i køkken og café, kontor
og administration samt et serviceteam der
vedligeholder og istandsætter hus og grønne
områder.

Medlemmer og medarbejdere arbejder
sammen om at udføre nødvendige opgaver
og indgår i beslutningsprocesser på lige fod.
Fontænehuset tilbyder et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligeværdighed,
medindflydelse, rummelighed og tætte
relationer. Herved skabes et trygt fundament
for recovery – for at komme sig psykisk.
Fontænehuset har desuden tilbud om undervisning både af almen og specifik karakter.
Fokus på sundhed og motion indgår heri.
Lovgrundlaget er Servicelovens § 79 og §§
104/103 (borgeren får ikke løn)
Fontænehuset er et internationalt
koncept, som tager sit udgangspunkt
i et sæt retningslinier fælles for alle
fontænehuse.

Et særligt tilrettelagt forløb
- en dagligdag med fokus på arbejde, struktur og netværk
Målgruppen
Borgere med psykiske problemstillinger på
kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse
eller i ressourceforløb tilbydes et særligt tilrettelagt beskæftigelsesrettet forløb efter Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. LAB § 32
stk. 1, 2 med omdrejningspunkt i den arbejdsorienterede dag i Fontænehuset Furesø.
Beskrivelse af forløbet
Forløbet indledes med en introduktion til huset
af to ugers varighed. Herefter lægger vi i fællesskab en plan om de læringsmål borgeren gerne
skulle nå i forløbet.
Hverdagen er karakteriseret ved, at borgeren
indgår på lige fod med medarbejdere og andre
borgere i de daglige gøremål i køkken/café,
kontor/administration eller service. Der gøres
f.eks. brug af sidemandsoplæring, dvs. at den
erfarne oplærer den mindre erfarne i forskellige
funktioner og fungerer som peer to peer.

Via løsning af konkrete meningsfulde og nødvendige opgaver optrænes såvel sociale som
faglige kompetencer, samtidig med at der gives
mulighed for at opbygge relationer og netværk.
Som en del af forløbet deltager borgeren i
relevant almen og specifik undervisning, hvor
motion og sund kost indgår.
En gang om måneden afholdes en statussamtale, hvor der samles op på de læringsmål
den enkelte borger skal arbejde med og tage
ansvaret for. I forløbet kan indgå en korterevarende ekstern snusepraktik.
Som afslutning på forløbet, dog minimum
hver 8. uge, udarbejdes en rapport til jobcentret
til brug for en vurdering om yderligere forlængelse
af forløbet i intern praktik i Fontænehuset,
iværksættelse af virksomhedspraktik i samarbejde med Fontænehuset med eller uden mentorstøtte eller ophør mhp påbegyndelse af arbejde
eller uddannelse.

Kontakt

Visitation

Fontænehuset Furesø
Ballerupvej 29, st.
3500 Værløse
		

Fontænehuset visiterer selv efter henvendelse
fra jobcenter/socialcenter eller borger.
Optag forudsætter en betalingsgodkendelse
fra borgerens sagsbehandler.

4448 9198 / Mobil: 2499 9449
info@fh3500.dk
www.fh3500.dk
www.facebook.com/fh3500

”En dagligdag med fokus på arbejde,
struktur og netværk” som led i et arbejdsmarkedsrettet forløb kan købes i moduler af
3 mdr. Vi anbefaler et forløb på mindst 6 mdr.
(26 uger) som vi betegner intern praktik.
Deltagelse forudsætter betalingsgodkendelse
fra borgerens kontaktmedarbejder i kommunen.
Kontakt os om tilbud og priser.

Åbningstider

Mål

Hverdage: kl. 8:00 til 15:30
Fredag: kl. 8:00 til 15:00

25% af de borgere,
der er i 6 mdrs. forløb
kommer i praktik/
arbejde eller i
uddannelse.

