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Hvad er Ungeprojektet i      

Fontænehuset Furesø? 
Ungeprojektet i Fontænehuset Furesø er et helhedstilbud 

med fokus på daglig struktur, aktiviteter, og netværksdan-

nelse, som alle vil styrke den unges sociale kompetencer, 

selværd, og bidrage til afklaring om videre job eller ud-

dannelse. Der er fokus på at give en flydende overgang 

mellem projektet og brobygningsforløb, hvor den unge 

støttes i sin udvikling. 

Fontænehuset som platform for ungeprojektet bibringer 

et unikt miljø for de unge, hvor tryghed og respekt blan-

des med en indbygget forventning om medlemmernes 

deltagelse og ansvar for egen udvikling. Her har de unge 

selv mulighed for indflydelse på husets aktiviteter, daglig-

dag, samt den unges egen opbygning af netværk. Dette 

bliver yderligere forstærket af støtte og forståelse fra hu-

sets andre medlemmer og professionelle medarbejdere. 

Hvad kan du forvente? 

 Fede aktiviteter (bl.a. madlavning, udflugter, projekter og 
walk and talks) 

 Skab sammenhold og lær de andre unge at kende 
 Omgivelser man kan føle sig tryg og tilpas i  
 Rare og hjælpsomme ansatte  
 Andre unge mennesker med lignende problemstillinger 
 En hverdag du har lyst til at stå op til  
 Fællesskab 

Hvis du er 18-29 år gammel med en psykisk sårbarhed, og du 
har et ønske om at udvikle dig i et fællesskab med ligesinde-
de, så kan ungeprojektet i Fontænehuset Furesø være et til-
bud for dig. 

”På grund af ungeprojektet kan jeg i dag håndtere 
min angst, og jeg er endda startet i praktik.” -Rasmus 

”Det har hjulpet mig til at få en mere normal hver-
dag.” -David 

”Efter jeg er startet i Fontænehuset føler jeg mig en del af et 
fællesskab og  har lært at håndtere min angst” - Thomas 


