Hvem gør
hvad?
Et oversigtshæfte over tilbud til
socialt udsatte i Aalborg Kommune
17. udgave 2017

Indhold
Forord...................................................................................................3

Frivillig social aktivering
Kofoeds Skole Aalborg - Neriusaaq............................................ 33
Kildehuset – Fountain House.......................................................... 34

Forebyggende og opsøgende arbejde

Kaffe Fair - Nord – Vejgaard - Øst................................................. 35

Bo- og Gadeteamet................................................................................4
Tandbussen................................................................................................7

Væresteder og varmestuer
Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby.......................... 36

Rådgivnings- og behandlingsarbejde

Kirkens Korshærs Varmestue i Aalborg..................................... 37

Den Sociale Skadestue.........................................................................8

Kirkens Korshærs Natvarmestue.................................................. 38

Misbrugsafsnittet....................................................................................9

Frelsens Hær – Varmestue Møllepladscentret....................... 39

Ungerådgivningen................................................................................ 12

Café Parasollen...................................................................................... 40

Reden Aalborg....................................................................................... 13

Café VæXt................................................................................................ 41

Mødrehjælpen........................................................................................ 14

Hjerterummet........................................................................................ 43

Kom Videre Mand................................................................................. 15

13’eren....................................................................................................... 44

Det Grønlandske Hus i Aalborg...................................................... 16

IOGT og Familieklub Lindholm....................................................... 45

Opsøgende Psykoseteam (Afdeling Syd).................................. 17
Center for pårørende/Team børn af psykisk syge................ 18

Telefonoversigt
Oversigt over nyttige telefonnumre............................................ 46

Boliger/herberg/forsorgshjem
Center for pårørende / Team børn af psykisk syge............. 18
Krisecenter for Kvinder..................................................................... 19
Svenstrupgård – Den Specialiserede Modtagelse................. 20
Svenstrupgård - Det Alternative Plejehjem............................. 21
Svenstrupgård – Intern Afdeling (Forsorgsenheden).......... 22
Svenstrupgård - Ekstern Afdeling – Støtteboligerne.......... 23
Svenstrupgård - Værkstederne..................................................... 24
Opgangsfællesskaberne v. Bo- og Gadeteamet..................... 26
Kirkens Korshærs Herberg............................................................... 29
Kirkens Korshærs Skurby................................................................. 30
Botilbuddet Kongensgade................................................................ 31
Den Rette Opgang............................................................................... 32

2

Forord
Der er nu udgivet en opdateret version af Hvem Gør Hvad?
I forhold til tidligere opdateringer er der udover faktuelle ændringer også ændringer i beskrivelsen af de enkelte tilbud.
Vi har forsøgt at gøre beskrivelserne kortere og dermed forhåbentlig mere overskuelige.
Formålet med Hvem Gør Hvad? er at få en samlet oversigt over de tilbud i Aalborg Kommune, der henvender sig til de mest
socialt udsatte borgere over 18 år. Det er hensigten, at du ved hjælp af Hvem Gør Hvad? hurtigt kan danne et overblik over
de forskellige tilbud, der er i Aalborg Kommune.
Når du som professionel eller frivillig sidder med en borger, som har behov for hjælp, er det vigtig hurtigt at kunne finde frem
til det tilbud, der kan hjælpe.
Vi håber, at hæftet kan bidrage til at fastholde og udvikle det gode samarbejde og kendskab til de forskellige lokale tilbud, der
er til socialt udsatte borgere i Aalborg Kommune.
Vi har også i denne opdatering forsøgt at få alle relevante tilbud med. Det betyder, at hæftet både indeholder tilbud, der er
organisatorisk forankret i Region Nordjylland, i private- og sociale organisationer og i Aalborg Kommune.
Som noget nyt vil der ikke blive udgivet en årlig opdatering.
Det enkelte tilbud skal i stedet sende ændringer/ønske om optagelse til: MBX3CENTERFORVOKSNE@aalborg.dk, og den
elektroniske version af Hvem Gør Hvad? vil så blive løbende opdateret.
Det betyder også, at der kun bliver trykt få eksemplarer af Hvem Gør Hvad?

Den elektroniske og opdaterede version kan findes på hjemmesiden:
www.aalborg.dk/sundhed- og sygdom/tilbud-til-social-udsatte

Sekretariatet
Center for Voksne
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Bo- og Gadeteamet
Målgruppe
Bo- og Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte borgere,
som kræver en høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er:
• Massivt og langvarigt misbrug
• Spinkelt netværk
• Økonomisk kaos
• Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
• Massive sociale og psykiske problemer
• Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig
Målgruppen for SKP-arbejdet (Støtte- og kontaktpersonsordning) er borgere med et misbrug, hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere uden en psykiatrisk diagnose.
Vi har derudover et tilbud til de udsatte grønlændere i Aalborg, som opfylder betingelserne for støtte efter § 99.

Hovedformål og kerneydelse
Bo– og Gadeteamet arbejder med skadesreduktion. Bo- og
Gadeteamets kerneydelser er koncentreret omkring tre
overordnede indsatsområder. Disse er:
• Botilbud for udsatte borgere
• Opsøgende indsats blandt de udsatte borgere på gadeplan
• Støtte- og kontaktpersonordning til særligt udsatte
misbrugere og hjemløse samt grønlændere.
Herunder tilbyder afdelingen en række konkrete ydelser. I
det følgende beskrives disse ganske kort.
Gadeteamet
Aalborg Kommunes Gadeteam er et tværfagligt opsøgende
team.
Gadeteamet består af fem socialarbejdere (pædagoger, en
socialrådgiver, en sosu-assistent og en sygeplejerske), som
har stor erfaring og viden om målgruppen.
Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest socialt
udsatte borgere færdes - f.eks. på gaden, på bænken, på
byens åbne pladser og på værestederne. Teamet kommer
desuden i borgerens hjem ved f.eks. henvendelse fra en
nabo, et familiemedlem eller en offentlig myndighed.
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Gadeteamet arbejder med skadesreduktion. Målet er at
mindske de skader, som misbrugere og hjemløse påfører
sig selv og det omkringliggende samfund, samt at højne
livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Et mål er
også at vise en vej ud af misbruget for de borgere, der er
motiveret for det.
Gadeteamet har en stor grad af tilgængelighed for både de
socialt udsatte borgere, offentlige myndigheder samt andre
samarbejdspartnere - f.eks. byens varmestuer og væresteder.
Gadeteamets kerneydelser:
• At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder
• At lave opsøgende arbejde på gadeplan og være til stede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid
• At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af
livsmod og livskvalitet
• Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren ved f.eks. udeblivelse fra aftale med rådgiver eller
som forebyggende i forhold til at miste kontanthjælp
• At være lydhør og respektfuld overfor de forskellige
involverede parters synspunkter, ønsker og eventuelle
klager samt medvirke til problemløsning.
Gadesygeplejersken har derudover som formål:
• At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre målgruppens generelle sundhedstilstand
• At tilbyde sygeplejefaglig bistand og reducere følgeskaderne af misbrug
• At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler.
Boteamet
I Aalborg er der etableret botilbud i form af opgangsfællesskaber for målgruppen på Signalvej, Bakkebo/Søvangen,
Istedgade/Poul Paghs Gade og Suensonsgade. På Signalvej
findes desuden fire træningsboliger som et særligt tilbud til
udsatte grønlændere.
Disse botilbud er organiseret under Bo- og Gadeteamet,
men beskrives i kapitlet: Boliger / Herberger / Forsorgshjem

Mentorordningen – et tilbud for udvalgte beboere
Formålet med Mentorordningen er – via intensiv involvering
og bostøtte til udvalgte beboere i opgangsfællesskaberne
– at beboerne gennem vejledning, motivation og en støttende holdning kan trænes og oplæres i praktiske og sociale færdigheder med henblik på dels at højne den almene
livskvalitet, dels at bibringe beboerne en varig bo-evne og
dermed hindre fremtidig hjemløshed.
SKP-teamet
Medarbejderne skal medvirke til at styrke den enkelte brugers kontakt til omverdenen og brugerens evne til at anvende samfundets muligheder og øvrige tilbud. Medarbejderne
kan:
• Sammen med brugeren identificere og formulere dennes behov for omsorg, støtte og service, samt sikre at
brugeren modtager det i overensstemmelse med sine
rettigheder.
• Bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre.
SKP-arbejdet udføres som opsøgende arbejde på brugerens præmisser og i brugerens tempo.
SKP-tilbud til udsatte grønlændere
SKP-tilbuddet til udsatte grønlændere i Aalborg Kommune
udgør en særlig del af støtte- og kontaktordningen. Tilbuddet henvender sig til hjemløse grønlændere og grønlændere med misbrugsproblemer i kommunen

Evt. lovgivning (evt. §)
SKP-teamet arbejder i henhold til Servicelovens § 99

Visitation
Gadeteamet og SKP-ordningen: Al henvendelse sker direkte til medarbejderne, og tilbuddet er uden visitation.
Bo-teamet: se kapitlet: Boliger / Herberger / Forsorgshjem.
Tilbuddet er uvisiteret.

Organisation
Bo- og Gadeteamet er en afdeling ved Center for Voksne i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, der udfører forebyggende og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere.

Leder og evt. kontaktpersoner
Jeannette Fischer-Nielsen (Leder)
Tlf. 9982 7610
Mobil: 3199 7610
Gadeteamet:
John Ørtoft
Mobil: 2520 0088
Johan Ydesen
Mobil: 2520 0005
Sara Korsgaard
Mobil: 2520 0006
Jakob Hoffmann
Mobil: 2520 0145
Gadesygeplejerske Mette Christensen
Mobil: 2520 0004
Boteamet:
Opgangsfællesskabet Signalvej:
Social vicevært Frede Holmgren Brunø
Mobil: 2280 3459
Opgangsfællesskaberne Bakkebo/ Søvangen:
Social vicevært Allan Ladefoged Kristiansen
Mobil: 4074 2080
Opgangsfællesskaberne Istedgade/ Poul Paghs Gade:
Social vicevært Christian Vestergaard
Mobil: 22 80 3458
Social vicevært Doris Klitgaard
Mobil: 20 73 6060
Opgangsfællesskabet Suensonsgade:
Social vicevært Kent Mørch
Mobil: 2073 6050
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Støtte- og kontaktperson for grønlændere i
træningsboliger:
Parinka Annakarin Kragh
Mobil: 2520 0440
SKP-teamet:
Der er ansat fire SKP-medarbejdere, som dækker Aalborgs
fire social-distrikter Desuden er der ansat en SKP-medarbejder i tilbuddet til udsatte grønlændere.
•
•
•
•
•

Centrum: Mogens Jensen, Mobil: 3199 0912
Nord: Kate Emanuelsen, Mobil: 3199 0911
Sydvest: Charlotte L. Thomsen, Mobil: 2220 3166
Øst: Margit Hansen, Mobil: 2520 0009
Udsatte Grønlændere: Issam El- Sayed, Mobil: 2281
7905

Åbningstider
Bo- og Gadeteamets arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne, hvilket gælder alle tilbud.

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
•
•
•
•

Opsøgende gadearbejde og SKP for socialt udsattte
Boligerne i Signalvejskvaerteret
Opgangsfællesskabet Bakkebo/Søvangen
Opgangsfællesskabet Istedgade/Poul Paghs Gade
(OFIPP)
• Opgangsfællesskabet Suensonsgade
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Kontakt
Gadeteamet træffes i ABC-Caféen, hvor de har kontor. Borgere er velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe. Gadeteamet er der ikke på faste tidspunkter, så ring i
forvejen, hvis du vil være sikker på, at der er nogen.
Der kan lægges besked på mobiltelefonerne døgnet rundt.
Bo-teamet: Tlf. 9931 7755
Se evt. Hjemmesiden, links ovenfor -Tilbud til socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune / Opsøgende gadearbejde
og SKP for socialt udsatte

Adresse
ABC-Caféen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 7755
Se evt. hjemmesiden - links ovenfor.
Bo- og Gadeteamet adm.:
Badehusvej 1, 1. sal,
9000 Aalborg

Tandbussen
Målgruppe

Organisation

Tandbussen henvender sig til de mest socialt udsatte voksne borgere med ophold i Aalborg Kommune, som ikke har
regelmæssig kontakt til det etablerede tandplejesystem.
Disse borgere har typisk komplekse, sociale og sundhedsmæssige problemer som f.eks.

Tandbussen er en forening, der drives af tandlæge Majbritt
Jensen

• (Funktionel) hjemløshed
• Ensomhed og mangel på kontakt til personer uden for
udsattemiljøet
• Permanent eller langvarig isolation fra arbejdsmarkedet
• Misbrug
• Psykiske sygdomme eller problemer
• Pleje- og behandlingskrævende fysiske skavanker og
sygdomme (f.eks. kaotisk skadede tænder, munde og
kæber efter mange års forsømmelse)

Majbritt Jensen

Hovedformål og kerneydelse
Hovedformålet er at drive en let tilgængelig og opsøgende tandlægeklinik, der henvender sig til de mest socialt
udsatte borgere, som ikke har regelmæssig kontakt til det
etablerede tandplejesystem, selvom de har stort behov for
tandpleje og behandling.

Leder og evt. kontaktpersoner

Åbningstider
Tid og sted annonceres løbende på botilbud, herberg, væresteder m.m. og på Aalborg Kommunes Hjemmeside http://
www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/tilbud-til-social-udsatte/bo-og-stoettetilbud-til-voksne

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

http://www.aalborg.dk/media/3029389/tandbus.pdf

Kontakt
Tlf. 3165 0662 på torsdage mellem kl. 13-15

Målet er at medvirke til:
• at bygge bro mellem disse borgere og det etablerede
tandplejesystem
• at forbedre den orale sundhedstilstand væsentligt
blandt borgere
Det er vigtigt at påpege, at Tandbussen ikke udgør et parallelt tandplejesystem til det etablerede system.
Tandbussen tilbyder følgende ydelser:
• Kontaktskabelse og vejledning i forhold til den enkeltes
brug af det etablerede tandplejesystem
• Tolkning i relation mellem den enkelte og det etablerede tandplejesystem
• Almen tandbehandling og pleje (herunder rådgivning i
mundhygiejne og tandpleje).

Adresse
Tandbussen holder fire faste steder, hvor du (uden og efter) aftale kan møde op og få hjælp.
Stederne er:
• Kirkens Korshærs Herberg, Forchhammersvej 13-15,
9000 Aalborg
• Forsorgshjemmet Svenstrupgård, Lejrevej 10,
9230 Svenstrup
• Opgangsfællesskabet Suensonsgade 19-23,
9000 Aalborg
• Opgangsfællesskabet Bakkebo, Bakkevej 13,
9400 Nørresundby
Åbningstiderne finder du på hjemmesiden http://www.
aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/tilbud-til-social-udsatte/
bo-og-stoettetilbud-til-voksne
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Den Sociale Skadestue
- Krisehjælp og rådgining
Målgruppe
Den Sociale Skadestue henvender sig til alle borgere i
Aalborg og Nordjylland, der uanset alder (0-100), køn og
problematik har behov for en samtale om sine aktuelle problemstillinger:
• Borgere henvender sig typisk på baggrund af ensomhed, samlivsproblemer, familieproblemer, problemer på
arbejdspladsen og studier, fysisk og psykisk sygdom,
stress, angst, selvmordstanker og misbrug
• Borgere henvender sig også med socialfaglige problemstillinger, hvor vi tilbyder socialfaglig støtte og rådgivning
• Borgerne kan få akut krisehjælp, hvis de har været udsat
for kriminalitet, en ulykke eller vold, hvis de er pårørende
eller har været vidne til ovenstående (Offerrådgivningen)

Hovedformål og kerneydelse
Formålet med Den Sociale Skadestue er at give alle borgere
et tilbud om rådgivning og akut hjælp i aften- og nattetimerne.
Den Sociale Skadestue er åben alle dage året rundt, også
søn- og helligdage.
Ved henvendelse i huset tilbydes der her-og-nu støtte og
afklaring af problemet, samt (hvis relevant) hjælp til at kontakte relevante samarbejdspartnere i forhold til problemstilling. Hvor der er behov, følger vi borgeren en periode
med samtaler, og vi kan fx fungere som bisiddere.
Alle kan henvende sig anonymt, og der foretages ingen registrering. Alle kan henvende sig både telefonisk og personligt.
Vi fungerer som Offerrådgivning i Nordjyllands Politikreds.

I situationer, hvor henviser vurderer, at en borger har brug
for hjælp fra Den Sociale Skadestue, sætter vi pris på, at
henviser kontakter os for at lave en aftale, hvis borgeren
ikke selv kan henvende sig.
Ellers er det ingen visitationsprocedurer, borgerne kan henvende sig ved behov.

Organisation
Den Sociale Skadestue er en selvejende institution, der har
samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Den Sociale Skadestue er administrativt tilknyttet Center for Voksne, Aalborg Kommune.
Skadestuens bestyrelse består af repræsentanter fra det frivillige og offentlige hjælpeapparat bosiddene i Aalborg Kommune. Bestyrelsesformand er Sociallæge Claus Harbeck.

Leder og evt. kontaktpersoner
Knut Arild Gulbrandsen
Tlf. 2172 3292 (i dagtimerne, mandag til fredag)

Åbningstider
Alle dage kl. 18.00 - 07.00

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
Hjemmeside: www.densocialeskadestue.dk
Facebook: https://www.facebook.com/densocialeskadestue/
Offerrådgivningen: http://www.offerraadgivning.dk/lokale_offerraadgivninger/nordjylland.html

Evt. lovgivning (evt. §)
Den Sociale Skadestue er et tilbud under Servicelovens § 104

Kontakt
Tlf. 9812 3292 (i åbningstiden) eller mød op på adressen

Visitation
Vi samarbejder med en række offentlige og private aktører
på det sociale område, på sundheds- og sygdomsområdet
samt politiet. Vores samarbejdspartnere kan bredt og generelt henvise borgere, der har brug for akut støtte og rådgivning i aften- og nattetimerne.
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Adresse
Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg

Misbrugsafsnittet
Målgruppe
Misbrugsafsnittet er Aalborg Kommunes tilbud til borgere
fra 14 år og op efter med problemer med rusmidler eller et
decideret alkohol- og/eller stofmisbrug.
Vi behandler, rådgiver og vejleder borgeren. Behandlerne
rådgiver og vejleder endvidere pårørende.

Hovedformål og kerneydelse
Misbrugsafsnittets primære opgave er at hjælpe borgere
med et overforbrug, misbrug eller afhængighed af rusmidler til at stoppe eller reducere indtaget gennem behandling.
Behandlingen foregår ved ambulant behandling, døgnbehandling og efterbehandling.
Behandlingen varetages af faguddannede medarbejdere
med en høj grad af specialviden og erfaring.
Misbrugsafsnittet yder desuden konsulentbistand og undervisning til samarbejdspartnere, der i deres hverdag møder borgere med et alkohol- eller stofmisbrug.
Misbrugsafsnittet informerer ligeledes om rusmidler og underviser i, hvordan et misbrug kan opstå, samt hvordan det
kan behandles.

Henvendelse:
Visitationen
Borgere over 25 år med et alkohol- eller stofmisbrug kan
henvende sig til Misbrugsafsnittets Visitation i Den Åbne
Rådgivning, som er indgangsdøren for at komme i misbrugsbehandling.
Åben Rådgivning finder sted
• mandag kl. 09.00 – 12.00
• onsdag kl. 09.00 – 12.00
• torsdag kl. 13.00 – 16.00
på adressen Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg.

Ungeindsatsen
Borgere mellem 14 og til og med 24 år med et alkoholeller stofmisbrug/problem kan henvende sig til Ungeindsatsens Åbne Rådgivning, som er indgangsdøren for at komme
i behandling.
Åben Rådgivning finder sted
• mandag kl. 09.00 – 12.00
• torsdag kl. 13.00 – 16.00
på adressen Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV.

Kerneydelser
I den Åbne Rådgivning og gennem Ungeindsatsen får borgeren råd og vejledning og information om Misbrugsafsnittets behandlingstilbud samt tilbudt udredningssamtale.Ved
samtalerne vurderer rådgiver i samarbejde med den enkelte borger, hvilken behandling der er relevant for den enkelte
borger. Behandlingen vil omfatte et eller flere af følgende
tilbud:
Ambulant behandling alkohol
Ambulant behandling sker på baggrund af forudgående visitation. Behandlingen er gratis for borgeren. Borgeren kan
vælge at være anonym.
Der tilbydes primært ambulante samtaleforløb, der efter
borgerens ønske kan suppleres med gruppebehandling. Alle
indskrevne borgere får tilbud om inddragelse, råd og vejledning til pårørende i samarbejde med alkoholbehandlingens
tilknyttede børne-og familiesagkyndige medarbejder. Der
tilbydes ligeledes efterværnsforløb bestående af gruppeforløb, netværksarbejde og individuelle samtaler til borgere, der har været i døgnbehandling for alkoholmisbrug.
Ambulant stofbehandling for borgere under 25 år
Ambulant behandling stof sker på baggrund af borgerens
henvendelse til Ungeindsatsen. Behandlingen er gratis.
Behandlingen er er tilbud til borgere under 25 år med et
stof- og/eller alkoholmisbrug. Behandlingen tager altid udgangspunkt i borgerens situation, behov og ønsker.
Ungeindsatsen tilbyder primært individuelt tilrettelagte behandlingsforløb og har 3 kerneydelser: Rådgivning, udredning og behandling.
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Ambulant stofbehandling for borgere over 25 år
Ambulant behandling stof sker på baggrund af forudgående visitation. Behandlingen er gratis.
Behandlingen er er tilbud til borgere på 25 år og derover
med et stofmisbrug. Behandlingen tager altid udgangspunkt i borgerens situation, behov og ønsker.
Der tilbydes både individuelle og gruppebehandlingsforløb. Gruppebehandlingen består af 2 behandlingsgrupper.
En motivationsgruppe samt en stoffrigruppe.
Anonym Stofbehandling
Anonym stofbehandling sker efter forudgående visitaion.
Tilbudet henvender sig primært til borgere, som er i job
eller under uddannelse, og som har afklarede boligforhold.
Døgnbehandling
Døgnbehandling sker på baggrund af forudgående visitation.
Døgnbehandlingen foregår på eksterne behandlingsinstitutioner.
Efterbehandling
Efterbehandling sker på baggrund af forudgående visitation.
Efterbehandlingen er videreførelse af arbejdet fra eksterne
døgninstitutioner. Målet med Efterbehandlingen er at give
støtte til borgeren, således at borgeren efter endt døgnbehandling forbliver afholdende fra alle stoffer og alkohol.
Derved får borgeren de bedste forudsætninger for at tage
ansvar for eget liv.
Samtaler (terapeutiske)
Samtalerne iværksættes, når det vurderes nødvendigt og
relevant for borgerens individuelle behandlingsplan. Samtalerne er et supplement til den igangværende misbrugsbehandling.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med
stof- og/eller alkoholproblemer
Projektets målgruppe er børn og unge fra 0-24 år hvor en/
eller begge forældre og/eller en søskende er indskrevet i
behandling. Formålet med projektet er at give et større antal børn og unge et behandlingstilbud, så de får hjælp til at
håndtere de udfordringer, der kan følge af at vokse op i en
familie med alkohol- og/eller stofproblemer.
Borgere kan henvende sig direkte til de to behandlere i projektet: Lone Andersen, tlf. 2520 5729 og Ingelis Nielsen, tlf.
2520 6183
Substitutionsbehandling (fx Suboxone eller Metadon)
Substitutionsbehandling er en medicinsk behandling, der
gives for et misbrug af opiater. Behandlingen sigter mod:
• Stabilisering af borgeren, fysisk, psykisk, socialt og medicinsk
• At bringe det illegale misbrug til ophør
Behandlingen er individuel tilrettelagt ud fra en medicinsk
og social behandlingsplan.
Værestedets og udleveringens åbningstider:
Hverdag kl. 8.30 – 12.00.
Misbrugsbehandling i Arresthusene og på
Statsfængslet Kragskovhede
Misbrugsafsnittet har tidsbegrænsede kontrakter på to forskellige leverandørydelser udbudt af Kriminalforsorgen:
• Misbrugsafsnittet tilbyder motivations-/forbehandlingsforløb til de indsatte i de tre nordjyske arresthuse i
Aalborg, Hobro og Frederikshavn.
• Desuden er Misbrugsafsnittet ansvarlig for den behandlingsmæssige indsats i en døgnbehandlingsafdeling for
alkoholmisbrugere i Statsfængslet på Kragskovhede.
Det er Kriminalforsorgen, der visiterer til tilbuddene.
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Visitation

Ydeligere oplysninger

Borgere på 25 år og derover med et alkohol- og eller stofmisbrug, samt borgere der søger substitutionsbehandling,
kan henvende sig til Misbrugsafsnittets Visitation, i Den
Åbne Rådgivning, som er indgangsdøren for at komme i
misbrugsbehandling.

Hjemmeside:
Misbrug - Rådgivninmgs- og behandlingstilbud

Åben Rådgivning finder sted mandag mellem kl. 9.00 –
12.00, onsdag kl. 09.00 – 12.00 og om torsdagen mellem
kl. 13.00-16.00 på Badehusvej 1, stuen.

Misbrugsafsnittet
Tlf. 9931 5740

Borgere på 14 – 24 år med et alkohol- og eller stofmisbrug
skal ringe til Ungeteamet på tlf.nr. 2520 0202 - hver dag
mellem kl. 09.00 – 11.00. Derefter indtales der en besked
og behandlerne vil ringe tilbage samme dag.
Åben Rådgivning finder sted mandag mellem kl. 09.00 – kl.
12.00 og torsdag mellem kl. 13.00 - kl. 16.00 på Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV.

Organisation
Misbrugsafsnittet hører til ved Center for Voksne, der er
en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg
Kommune.

Leder og evt. kontaktpersoner
Leder Maja Torp
Sekretær Maj-Britt Høgh
Tlf. 9931 5740

Kontakt

Træffetider:
Mandag-onsdag og fredag kl. 09.00 - 14.00,
torsdag kl. 09.00 - 16.00
misbrug@aalborg.dk
misbrugsafsnittet-fb@aalborg.dk

Adresse
Misbrugsafsnittet, Visitationen
Badehusvej 1, st
9000 Aalborg
Misbrugsafsnittet, Efterbehandlingen
Badehusvej 1, 1
9000 Aalborg
Misbrugsafsnittets Behandlerhus
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg
Misbrugsafsnittets Substitution
Kastetvej 24
9000 Aalborg

Træffetider:
Mandag-onsdag og fredag kl. 09.00-14.00,
torsdag kl. 09.00-16.00
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Ungerådgivningen
Målgruppe
Åben rådgivning: Tilbud til unge mellem 12 og 26 år, der er
bosat I Aalborg Kommune.

Længerevarende rådgivning: Unge henvises fra Åben rådgivning, rådgivere fra Uddannelseshuset Jobcenter/Socialcenter Ung, elevcoaches på ungdomsuddannelser, praktiserende læge o.a.

• Unge, der har brug for at tale med nogen om det, der er
svært
• Forældre eller pårørende til unge, der har det svært
• Tilbud ved Åben rådgivning: Åben anonym rådgivning
indtil fire samtaler, individuelle samtaleforløb samt forældrerådgivning.

Familiebehandling: Myndighedsrådgiver henviser sagen til
leder af Ungerådgivningen, på baggrund af børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse) og handleplan. Endvidere
er der mulighed for henvisning til familiebehandlingsforløb
jf. SEL § 11.3.

Længerevarende rådgivning: Et tilbud til unge mellem
18 og 26 år med særlige sociale og psykiske vanskeligheder. Den unge kan henvende sig direkte i Åben Rådgivning,
hvorigennem henvisning til Længerevarende Rådgivning
foregår. Den unge kan også få hjælp til at blive henvist fx.
gennem egen læge, rådgiver eller studievejleder.

Organisation

Familiebehandling: Familiebehandlingen i Ungerådgivningen er et tilbud til unge mellem 12 og 18 år og deres familie.
Iværksættelse af familiebehandling sker på baggrund af en
vurdering, som foretages af myndighedsrådgiver. Familiesamtalerne strækker sig typisk over seks måneder. Kontakt
myndighedsrådgiver for at høre nærmere.

Hovedformål og kerneydelse
Rådgivning omkring personlige og familiemæssige problemer. Visitation til andre specialiserede afdelinger i og uden
for Center for Voksne

Evt. lovgivning (evt. §)

SEL § 11 stk. 1-3
SEL § 12
SEL § 52 stk. 3
SEL § 85

Visitation
Åben Rådgivning: Målgruppen, forældre og samarbejdspartnere kan rette henvendelse i Åben rådgivning. Tilbud
om specialiseret rådgivning til unge under 18 år vurderes af
medarbejder i Ungerådgivningen eller henvises af myndighedsrådgiver i familiegrupperne.
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Ungerådgivningen er en del af Center for Voksne, Aalborg
Kommune

Leder og evt. kontaktpersoner
Ingeborg Andersen

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag og torsdag kl. 8.00 - 16.00
Forældrerådgivning:
Torsdage kl. 16.00 - 19.00
(tidsbestilling)

Ydeligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Du finder også Ungerådgivningen på Facebook
Hjemmeside: www.aalborg.dk (søg på Ungerådgivningen)

Kontakt
Tlf: 9931 5750
Email: ungeraadgivningen.uc@aalborg.dk

Adresse
Jernbanegade 23, 9000 Aalborg

Reden Aalborg
Målgruppe
Et 100% anonymt tilbud til kvinder og mænd, der sælger
eller har solgt seksuelle ydelser.
Reden Aalborg et rådgivningscenter for:
Mennesker, der ofte eller bare en gang imellem har sex for
penge, husly eller andet.
• Reden Aalborgs primære målgruppe er kvinder og
mænd over 18 år, der sælger eller har solgt seksuelle
ydelser.
• Redens sekundære målgruppe er udsatte thailandske
kvinder og transkønnede bosiddende i Nordjylland.
• Pårørende til begge ovenstående grupper.

lig atmosfære. Caféen er et uforpligtende frirum, hvor det
også er muligt at deltage i forskellige aktiviteter:
• Ture ud af huset til stranden, i skoven eller på museum
samt træning i at tage del i lokalmiljøet
• Nye netværk for brugerne
• Aftensmad hver torsdag
Gruppeterapi
Svanegrupperne er et tidsbegrænset psykolog-ledet gruppeforløb for de, der ønsker at komme videre i livet og vil
arbejde med de psykiske belastninger, de har fået ved at
sælge seksuelle ydelser. Det er gratis at deltage. Forløbet
strækker sig over 17 uger. Gruppen mødes en gang ugentlig
i 2,5 time.

Hovedformål og kerneydelse

Organisation

Tilbud
Reden Aalborg tilbyder professionel og særlig støtte til Redens målgruppe, der af forskellige grunde er udsatte i Nordjylland, har været eller forsat er i prostitution, eller været
udsat for en forbrydelse i forbindelse med tilknytning til
prostitutions-miljøet.

Reden Aalborg er en del af KFUKs Sociale Arbejde, som i
mange år har været pioneren inden for det skadesreducerende arbejde blandt kvinder i prostitution, misbrug og ofre
for menneskehandel.
KFUKs Sociale Arbejde driver også Reden København, Reden Odense, Reden Aarhus samt Reden International, Svanegrupperne og tilbud til hjemløse.

Rådgivning
Reden tilbyder anonym rådgivning og vejledning med udgangspunkt i individuelle behov alle ugens dage efter aftale.
Derudover er der åben rådgivning uden forudgående aftale
hver tirsdag og torsdag kl. 14 - 17.
Der er mulighed for at mødes på Reden eller uden for huset.
Telefonrådgivning/Sms
Reden tilbyder telefonisk rådgivning. Der kan ringes på alle
tidspunkter af døg-net.Hvis vi ikke tager telefonen, kan der
lægges en besked, og så ringer vi tilbage.

Åbningstider
Vi har åben alle hverdage.

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

www.redenaalborg.dk
www.facebook.com/redenaalborg

Følgeskab og bisidderfunktion
Sundhedsklinik
Redens sundhedsklinik tilbyder muligheden for anonyme
snakke med en læge om seksuel sundhed samt test for seksuelt overførte sygdomme samt graviditet.
Der er åbent i sundhedsklinikken uden aftale hver torsdag
kl. 17 -20.
Café
Reden holder åben i caféen tirsdag og torsdag kl. 14 – 17.
Her er der mulighed for at møde ligesindede i en hygge-

Kontakt
Det er altid muligt at ringe til os:
• Mia, tlf. 4092 5565,
• Jeanette, tlf. 5375 3033

Adresse
Danmarksgade 52
9000 Aalborg
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Mødrehjælpen
Målgruppe

Organisation

Gravide og forældre med børn under 18 år.

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation.

Hovedformål og kerneydelse

Leder og evt. kontaktpersoner

Hos Mødrehjælpen har vi fokus på at støtte og rådgive børnefamilier i en svær situation. Vi styrker forældrene, så de
får mulighed for at give deres børn en tryg og omsorgsfuld
opvækst.

Ulla Krogager

Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af
børns vilkår i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og
tryghed i opvæksten

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.30
Fredag kl. 9.00 - 13.00

Mødrehjælpen har rådgivningsafdelinger med faglærte ansatte i landets fire største byer. Derudover findes der Mødrehjælpens rådgivningsunivers på www.moedrehjaelpen.dk.
Her kan man bl.a. ringe til Familielinjen eller benytte Familiechatten.
Mødrehjælpens rådgivningsafdeling i Aalborg har følgende
tilbud:
• Generel rådgivning, psykologsamtaler, råd til livet, retshjælp, økonomisk mentor, unge familier på vej.
Hør nærmere om de enkelte tilbud ved henvendelse.

Åbningstider

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

www.moedrehjaelpen.dk
https://moedrehjaelpen.dk/telefonradgivning/
https://moedrehjaelpen.dk/chat/

Kontakt
Tlf. 6913 3200

Adresse
Boulevarden 30, 4. sal, 9000 Aalborg
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Kom Videre Mand
Målgruppe

Organisation

Mænd, som er ramt af skilsmisse, ledighed eller stress.

Frivillighuset

Aldersgruppen er 20+, hvor visitationen afgør, om dette
gruppeforløb passer til vedkommende.

Leder og evt. kontaktpersoner

Den sociale sammensætning er uendelig og kræver, at manden er parat til at skabe forandring i sit liv.

Søren Kjærgaard
Mobil 2367 8248

Hovedformål og kerneydelse

Åbningstider

8 mænd i 8 uger, hvor:
• De mødes en gang om ugen I 2½ time og opnår nyt
fællesskab.
• De finder fokus og lærer at holde fast i det.
• De får overblik over deres situation og ser nye muligheder.
• De får ny energi til at komme videre
• De får en god snak med andre i samme situation.

Kl. 9.00 - 15.00

Det er et gratis, målrettet forløb, hvor deltagerne kommer
ind på 8 forskellige emner, som i en naturlig sammenhæng
giver mening for den enkelte og klæder manden på til en liv,
hvor han selv tager stilling og finder vejen videre.

Tlf. 9811 1344
Mail: frivillighuset@frivillighuset.dk

Visitation

Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Yderligere oplysninger
www.komvideremand.dk

Kontakt

Adresse

Inden opstart vil hver deltager blive inviteret til en snak om,
hvordan livet ser ud netop nu og samtidig blive orienteret
om indholdet af de 8 ugers gruppeforløb..
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Det Grønlandske Hus
i Aalborg
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

Borgere med grønlandsk baggrund, som bor eller har ophold i Region Nordjylland.

Direktør Søren Stach Nielsen

Hovedformål og kerneydelse
Der tilbydes rådgivning, vejledning og støtte i forhold til sociale, personlige og praktiske problemstillinger - ofte med
et integrationsmæssigt sigte.
• Den Åbne Rådgivning
• Samlingsstedet ”Tamassa”
• Inklusionsarbejdet
• Brobygning i forhold til offentlige og private institutioner
• Bisidderfunktion i forhold til kontakten til offentlige og
private institutioner
• Konsultativ bistand til samarbejdspartnere vedrørende
kulturelle og sociale spørgsmål
• Pædagogisk aktivitetsarbejde
• Opsøgende inklusionsarbejde
• Socialt gruppearbejde
• Metodeudvikling
• Udvikling og etablering af sociale og jobskabende
projekter
• Formidling og undervisning
• Udarbejdelse af evalueringer og rapporter
• Grønlandsk Tolkebistand. Såfremt din institution/arbejdsted er organiseret i Aalborg Kommune, skal du
bruge Aalborg Kommunes Tolkekontor tlf. 99315832
• Kontakt til netværk, som fremmer grønlandsk kultur og
etnicitet - grønlandske foreninger, sangkor og kulturelle
arrangementer
• Organisering og rekruttering af frivillige, som indgår i at
løse forskellige opgaver i tilknytning til DGH´s sociale
arbejde
• Fundraising

Den Åbne Rådgivning
Ane Inuk Lundblad Bengtsen
Tlf. 3095 7968
Rebecca Krogager
Tlf. 6143 8832
Per Hjelm Hansen
Tlf. 3095 7967
Tamassa
Debora Henriksen
Tlf. 3095 7972
Inklusionsarbejdet
Mads Siegenfeldt
Mads Møller
Tlf. 3095 7819

Åbningstider
Den Åbne Rådgivning:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-15.30
Fredag kl. 9-15
Tirsdag kl. 12-15.30
Tamassa:
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 11-16
Onsdag kl. 13-18.30
Fredag kl. 11-15
Inklusionsarbejdet:
Træffes efter aftale

Adresse
“Den Åbne Rådgivning” Vesterbro 79, 9000 Aalborg
”Inklusionsarbejdet” Vesterbro 79, 9000 Aalborg
”Tamassa” Aagade 9, 9000 Aalborg
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Opsøgende Psykoseteam
(Afdeling Syd)
Målgruppe
Målgruppen er fortrinsvis patienter, som har mange og/eller lange psykiatriske indlæggelser bag sig – uden at der er
sket væsentlige fremskridt, bl.a. fordi patienterne er svære
at fastholde i behandling efter en indlæggelse.
Målgruppen er patienter med følgende diagnoser:
• Skizofreni (F20)
• Paranoid psykose (F22)
• Skizoaffektiv psykose (F25)
• Bipolar affektiv sindslidelse (F31)
Nogle af patienterne kan samtidig have et misbrug
(F10-F19) og/eller en retspsykiatrisk foranstaltning
(Z04.61).

Patienter i Teamet tildeles en primær kontaktperson, som
også holder tæt kontakt til patienter, der har brug for indlæggelse – bl.a. deltager kontaktpersonen i relevante møder og samtaler på sygehuset.

Visitation
Patienter henvises fortrinsvis internt fra sengeafsnit og ambulatorier i Klinik Syd, men egen læge har også mulighed for
at henvise til teamet via Central Visitation.

Organisation
Opsøgende Psykoseteam er et ambulant behandlingstilbud ved Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Region
Nordjylland.

Hovedformål og kerneydelse
Opsøgende Psykoseteam er et intensivt, ambulant behandlingstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse,
som har brug for særlig støtte, for at den nødvendige behandling kan opretholdes.
Tilbuddet er derfor forbeholdt patienter, der har svært ved
at gøre brug af andre af Psykiatriens behandlingstilbud.

Leder og evt. kontaktpersoner

Det opsøgende team er hyppigt og fleksibelt i kontakt med
patienterne, og mødestedet er ofte patientens eget hjem
eller lokalområde. Ved behov kan patienten få besøg hver
dag.

Patienten har mulighed for at kontakte teamet telefonisk
24 timer i døgnet – dog er det i aften- og nattetimer og i
weekender personale fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse, der besvarer telefonopkald).

Opsøgende Psykoseteam tilbyder primært:
• Hyppige, regelmæssige og aftalte samtaler
• Psykoedukation (undervisning i egen sygdom)
• Social færdighedstræning
• Medikamentel behandling
• Kriseintervention
• Hjælp til at gøre brug af lokalområdets muligheder
• Samarbejde med pårørende/privat netværk
• Koordination og samarbejde med det professionelle
netværk.
Evt. inddrages aflastningsfamilier, og patientens ressourcer
vurderes i forhold til evt. erhvervsarbejde eller anden beskæftigelse.
Længerevarende og sammenhængende forløb.
Tilbuddet er tidsubegrænset.

Kate Skjoldborg (daglig leder)
Tlf. 2065 5107

Åbningstider

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
Hjemmeside: www.psykiatri.rn.dk

Kontakt
Hotline-tlf. 2557 9040
E-mail: opspsykoseteam@rn.dk

Adresse
Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst
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Center for pårørende
Team børn af psykisk syge
Målgruppe

Visitation

• Børn og unge i alderen 0 - 23 år, som har en mor eller
far med en psykisk sygdom, samt
• Voksne pårørende til voksne med en psykisk sygdom.

Alle, der er i berøring med en familie, hvor der er én, der har
en psykisk lidelse, kan henvise.
Send en mail til: psyk.teamboern@rn.dk

Hovedformål og kerneydelse

Mailen skal indeholde: Patientens cpr. nr., navn, adresse, telefonnummer og diagnose.

Det overordnede formål er at udvikle og styrke den direkte
indsats over for børn af psykisk syge samt voksne pårørende til voksne psykisk syge.
Børnesporet:
• Familiesamtaler til familier med børn fra 0-18 år og
samtalegrupper for børn i alderen 7-18 år og unge i
alderen 18-23 år.
• Grupperne består af 6-8 børn, som er inddelt efter
alder med max tre års aldersspredning. Formålet med
grupperne er at give generel viden om psykisk sygdom
og få snakket om egne følelser i forhold til emnet i
et frirum. For børnene er gruppen en mulighed for at
opleve, at følelser og erfaringer, der tidligere var private
og måske pinlige, deles, genkendes og accepteres af de
andre gruppedeltagere.
Voksensporet:
• Pårørendesamtaler til pårørende af psykisk syge over
15 år. Formålet er at finde et fælles sprog for sygdommen og få et billede af, hvornår og hvordan den forstyrrer.
Andre ydelser:
• Rådgivning og vejledning i, hvordan bekymringer om
børnene introduceres for den psykisk syge mor eller far.
• Konsulentbistand til kommunale og regionale samarbejdspartnere i forhold til den helhedsorienterede
indsats i familien.
• Deltagelse i netværksmøder angående børn af psykisk
syge forældre. Rådgivning og vejledning i konkrete enkeltsager.
• Undervisning med henblik på at øge viden om og forståelse for psykisk syge og deres børn.
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Organisation
Psykiatrien i Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg
Kommune.

Leder og evt. kontaktpersoner
Jan Sandberg
Tlf. 9764 3788

Åbningstider
Kl. 8.00 - 15.30 (Telefontid kl. 8.00 - 12.00)

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

www.rn.dk/cfp-psykiatri (Center for Pårørende)
Team børn af psykisk syge

Kontakt
psyk.teamboern@rn.dk
centerforpaarørende@rn.dk

Adresse
Mølleparkvej 10, bygning 10 (overfor Aalborg Zoo),
9000 Aalborg

Krisecenter for Kvinder
Målgruppe

Organisation

Krisecentret er en boform, der tilbyder et midlertidigt, sikkert ophold til kvinder, som enten har været udsat for vold,
trusler om vold eller voldtægt. Kvinderne kan være ledsaget
af børn.

Krisecenter for Kvinder er en selvejende institution med
driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.

Hovedformål og kerneydelse

Krisecenteret har en selvstændig bestyrelse, som består af
tre repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd samt forskellige interesseorganisationer og foreninger.

Krisecentrets overordnede målsætning er at bryde med
volden.
Målsætningen med et ophold på krisecentret er først og
fremmest at beskytte kvinden mod akut vold og andre trusler. Målsætningen er desuden via omsorg, støtte og rådgivning at yde hjælp til selvhjælp til kvinderne, så de kommer ud af deres psykiske krise og styrkes i egne valg.
Rådgivning, vejledning og efterværn ydes af faguddannet
personale, mens støtte og omsorg ydes af såvel personale
som frivillige.

Evt. lovgivning (evt. §)
Krisecenter for kvinder er godkendt i henhold til Servicelovens § 109.

Visitation
Kvinder kan få midlertidigt ophold på krisecentret ved at
henvende sig personligt eller ved at blive henvist fra offentlige myndigheder. Der stilles ikke krav om visitation for at
få ophold.
Lederen træffer afgørelse om optagelse på krisecentret.
Optagelse på et krisecenter kan ske anonymt for kvinden
og eventuelle børn.

Krisecenter for Kvinder er administrativt tilknyttet Center
for Voksne.

Leder og evt. kontaktpersoner
Leder Lone Skov Møller

Åbningstider
Døgnåbent

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
Hjemmeside: Krisecenter for kvinder

Kontakt
Tlf. 9819 0666
Mail: krisecenterforkvninder@aalborg.dk

Adresse
Saxogade 9, 9000 Aalborg

For at få ophold skal kvinden som udgangspunkt være
voldsramt eller voldstruet. Men også kvinder, som fx er på
vej til at blive tvunget ind i et ægteskab, kan optages på
krisecentret. Det er en forudsætning for optagelse, at kvinderne ikke har et ubehandlet misbrug eller har behandlingskrævende fysiske eller psykiske lidelser.
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Svenstrupgård

Den Specialiserede Modtagelse
Målgruppe

Visitation

Forsorgshjemmet Svenstrupgård er et tilbud til hjemløse
borgere over 18 år, som er særligt socialt udsatte på grund
af misbrug og/eller andre psykosociale problemstilinger.

Den Specialiserede Modtagelse tager imod henvendelser
fra hjemløse eller henvendelser fra samarbejdspartnere
og pårørende med kendskab til hjemløse. Den første afklaring finder sted telefonisk eller ved personlig henvendelse,
hvorefter det afklares, om optagelse på Svenstrupgård er
relevant.

I særlige tilfælde kan vi indskrive funktionelt hjemløse borgere, det vil sige borgere, som har egen bolig, men ikke kan
opholde sig der. De funktionelt hjemløse borgere, vi modtager på Svenstrupgård, er borgere, der har behov for et
længerevarende og stabiliserende ophold på Intern Afdeling (Forsorgsenheden).

Organisation
Svenstrupgård er organiseret ved Center For Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen, Aalborg Kommune

Hovedformål og kerneydelse
Formålet med opholdet i Den Specialiserede Modtagelse er
at medvirke til at skabe overblik og struktur, således at den
hjemløse oplever stabilitet i hverdagen.
I forbindelse med indskrivningen klarlægges årsag til og
formål med indskrivning og borgerens mål og ønsker til
opholdet. Sammen med personalet i afdelingen afdækkes
forsørgelsesgrundlag, og der udarbejdes en screening af
borgeren og dennes støttebehov. Herudover påbegyndes
en opholdsplan, der vil følge borgeren under hele opholdet.
Den Specialiserede Modtagelse yder afrusning. Afrusning
er et tilbud til hjemløse borgere over 18 år. I særlige tilfælde kan vi yde afrusning til funktionelt hjemløse borgere, det
vil sige borgere, som har egen bolig, men ikke kan opholde
sig der.
Opholdet på den Specialiserede Modtagelse er af kortere
varighed (7-21 dage). Efter indskrivning lægges der planer
om fortsat ophold på Svenstrupgård eller evt. andet sted.

Evt. lovgivning
Svenstrupgård er et døgndækket botilbud, som drives efter
Servicelovens §110.
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Leder og evt. kontaktpersoner
Benny Sørensen, Afdelingsleder og souschef

Åbningstider
Døgnåbent

Yderligere oplysninger
Link til hjemmeside:
Svenstrupgård - specialiseret modtagelse og ophold

Kontakt
Tlf. 9838 2555
Email: svenstrupgaard@aalborg.dk

Adresse
Lejrevej 10, 9230 Svenstrup J

Svenstrupgård

Det Alternative Plejehjem
Målgruppe

Visitation

Målgruppen er primært mennesker med særlige sociale,
sundhedsmæssige og helbredsmæssige problemer, der
ikke har – eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som
har behov for et botilbud samt tilbud om udvidet pleje og
omsorg.

TIlbuddet er visiteret, og det er en forudsætning for visitation til stedet, at alle andre foranstaltninger er undersøgt og
eventuelt afprøvet.

Målgruppen for Det Alternative Plejehjem er personer, der
opfylder alle nedenstående betingelser:
• Personer, der som følge af et længerevarende massivt
misbrug og et eventuelt hårdt liv på gaden, har pådraget
sig fysiske og/eller psykiske funktionsskader således, at
de har et længerevarende pleje- og omsorgsbehov.
• Personer med en socialt afvigende adfærd
• Personer, der stadig er mere eller mindre aktive i deres
misbrug.

Organisation
Svenstrupgård er organiseret ved Center For Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen, Aalborg Kommune

Leder og evt. kontaktpersoner
Afdelingsleder
Lene Vestergaard
Tlf.: 9637 3531 / 2271 1724

Hovedformål og kerneydelse

Åbningstider

Det Alternative Plejehjem er udviklet I tilknytning til §
110-tilbuddet, hvilket er ensbetydende med, at man er særligt rustet til at rumme målgruppens adfærd og misbrug.

Døgnet rundt – året rundt

Beboerne vil ved indflytning få tilknyttet kontaktpersoner
fra personalegruppen. Det er kontaktpersonens opgave at
sikre, at opholdet bliver optimalt, og det er ligeledes kontaktpersonens ansvar – sammen med beboeren – at have
det overordnede overblik ud fra den tilbudte pleje- og omsorgsplan.

Evt. lovgivning (evt. §)

§§ 107 og 108

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Pjece: Det Alternative Plejehjem
Hjemmeside: Det Alternative Plejehjem på Svenstrupgård

Kontakt
Afdelingsleder Lene Vestergaard
Tlf. 9637 3531 / 2271 1724
DAP - personalestue
Tlf. 9637 3536
Fax 9637 3581
Mail: svenstrupgaard@aalborg.dk

Adresse
Dannevirke 2, 9230 Svenstrup J
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Svenstrupgård

Intern Afdeling (Forsorgsenheden)
Målgruppe

Evt. lovgivning (evt. §)

Forsorgshjemmet Svenstrupgård er et tilbud til hjemløse
borgere over 18 år, som er særligt socialt udsatte på grund
af misbrug og andre psykosociale problemstilinger.

Svenstrupgård er et døgndækket botilbud, som drives efter
Servicelovens §110.

De borgere, som overflyttes fra Den Specialiserede Modtagelse på Svenstrupgård til Intern Afdeling, er borgere,
som har et behov for et længere og stabiliserende ophold.
Borgerne er kendetegnet ved, at de alle har særlige sociale
problemer, og at andre hjælpemuligheder er udtømte.

Visitation
Efter endt ophold ved Den Specialiserede Modtagelse overflyttes en del borgere til Intern Afdeling. Overflytning til Intern Afdeling aftales internt mellem de to afdelinger ud fra
borgerens støttebehov og i øvrigt i dialog med borgeren.
Der afholdes et overleveringsmøde med borgeren.

Hovedformål og kerneydelse
Formålet med indsatsen i Intern Afdeling er, i tæt samarbejde med borgeren at udarbejde en udredning af borgerens
samlede livssituation, herunder funktionsniveau og støttebehov med henblik på at finde frem til en plan for kommende bolig.
I Intern Afdeling tildeles borgeren en sagsansvarlig medarbejder, som er den koordinerende person i forhold til borgeren og relevante samarbejdspartnere.

Organisation
Svenstrupgård er organiseret ved Center For Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen, Aalborg Kommune

Leder og evt. kontaktpersoner
Julie Krarup Weilgaard, Afdelingsleder

Den faglige indsats i Intern Afdeling er kendetegnet ved
etablering af en kontinuerlig og bærende samarbejdsrelation, hvor beskrivelse af borgernes ressourcer og begrænsninger tydeliggøres i en opholds– samt udredningsplan.

Åbningstider

Den sagsansvarlige afholder handleplansmøder med borger og myndighedsrådgivere samt øvrige relevante samarbejdspartenere internt og eksternt, og i fællesskab udarbejdes en handleplan for borgeren.

Yderligere oplysninger

Intern Afdeling er organiseret i to tværfaglige teams, en
faglig koordinator og en afdelingsleder. Den faglige koordinators opgave er at støtte den faglige udvikling og bidrage
til overblik og sammenhæng i afdelingen.
Følgende faggrupper er repræsenteret:
Socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, social- og
sundhedsassistenter og misbrugsbehandler.
Intern Afdeling har 48 pladser
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Døgnåbent

(links, hjemmeside, m.m.)

Link til hjemmeside:
Svenstrupgård - specialiseret modtagelse og ophold

Kontakt
Mobil 3199 0915
Direkte tlf. 9637 3535

Adresse
Lejrevej 10, 9230 Svenstrup J

Svenstrupgård

Ekstern Afdeling – Støtteboligerne
Målgruppe
Målgruppen for bostøtte er borgere, der efter endt ophold
på Intern Afdeling på Svenstrupgård fortsat har behov for
støtte til at skabe overblik og struktur i sin hverdag.

Hovedformål og kerneydelse
Formål
Målet med bostøtte er at sikre en vellykket overgang mellem opholdet på Svenstrupgård og egen bolig med henblik
på, at borgeren får mere stabilitet i sin hverdag og lykkes
med at fastholde egen bolig.
Kerneydelser
Ekstern Afdeling har to ydelser:
• Bostøtte i egen bolig
• Bostøtte i støtteboliger
Der er ansat fem bostøttemedarbejdere i Ekstern Afdeling,
hvoraf tre er fast tilknyttet støtteboligerne, og to arbejder
fast med bostøtte i eget hjem.
Boligerne
Svenstrupgård råder over i alt 18 støtteboliger og fem udslusningsboliger. Støtteboligerne er placeret i Nørresundby,
Aalborg og Svenstrup:
• Boligerne i Nørresundby er placeret i en boligblok
sammen med 45 andre boliger (opgangsfællesskab med
social vicevært) for socialt udsatte borgere. Boligerne er
et- og toværelses lejligheder.
• Boligerne i Aalborg er etværelseslejligheder, der ligger i
samme opgang.
• Boligerne i Svenstrup er indrettet i en gammel inspektørvilla i umiddelbar nærhed af Svenstrupgård. Villaen er
indrettet med fire selvstændige lejligheder på 35 m2. Ved
siden af villaen er der opført to træhuse/hytter på 35 m2.
Evidensbaserede metoder
Bostøttemedarbejderne arbejder ud fra evidensbaserede
bostøttemetoder:
CTI – critical time intervention (bostøtte i egen bolig).
CTI bygger på en antagelse om, at borgeren selv skal være
en del af forandringsprocessen, for at det kan lykkedes, og
inddrages i planlægningen af CTI-forløbet. Forløbet er afgrænset til et ni måneders forløb og inddelt i tre faser af
tre måneders varighed. I første fase er der afsat flest støttetimer, og antallet af støttetimer reduceres mod forløbets
afslutning med fokus på hjælp til selvhjælp.

ICM – individual case management (bostøtte i støttebolig).
Borgeren tildeles en bostøttemedarbejder fra Bostøtteteamet, og indsatsen tilpasses borgerens støttebehov med
henblik på i videst muligt omfang at klæde borgeren på til
at kunne flytte i egen, permanent bolig. Bostøttemedarbejderen bistår borgeren med at skabe overblik og struktur i
hverdagen og fungerer som koordinator i forhold til andre
relevante samarbejdspartnere. Et forløb i støtte-bolig kan
have en varighed op til et år.

Evt. lovgivning (evt. §)

§§ 110 og 163A

Visitation
Visitation til bostøtte i egen bolig og bostøtte i støtteboligerne vil afhænge af borgerens støttebehov, og altid ske i et
samarbejde med borger og myndighedsrådgiver.
Der afholdes løbende visitationsmøder mellem Svenstrupgårds Intern Afdeling og Ekstern Afdeling, når der er ledige
pladser.

Organisation
Svenstrupgård, Ekstern Afdeling – Støtteboligerne, Center
for Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Hjemmeside:
Bostøtte og Støtteboliger, Ekstern Afdeling, Svenstrupgård

Kontakt
Tlf. 9838 2555
Email: svenstrupgaard@aalborg.dk

Adresser
• Bakkevej 15, 9400 Nørresundby
• Kayerødsgade 16, 9000 Aalborg
• Lejrevej 30, 9230 Svenstrup J
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Svenstrupgård
Værkstederne
Målgruppe

Kerneydelser

• Borgere tilknyttet Forsorgshjemmet Svenstrupgård
• Kontanthjælpsmodtagere tilhørende målgruppe 2.3
og 2,13

Fagligt indhold og arbejdsopgaver i tilbuddet
Deltagerne vil indgå i den daglige produktion på de enkelte
værksteder, hvor der er ansat faguddannede håndværkere
og pædagogisk personale, som instruerer og vejleder i de
forskellige arbejdsopgaver.

Hovedformål og kerneydelse
Målet med beskæftigelsestilbudddet er at tilbyde brugerne
en stabil og struktureret hverdag i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der tages individuelle hensyn til den enkeltes fysiske og psykiske formåen.
Gennem værkstedsarbejde oplever brugerne konkret anerkendelse. De bliver en del af en større social- og arbejdsmæssig sammenhæng.
Metodisk er udgangspunktet for at skabe forandring for
brugerens aktive medvirken, hvilket prioriteres højt.
Der prioriteres et bredt, tvætfagligt samarbejde med Svenstrupgårds øvrige afdelinger om brugernes forhold, hvorfor
beskæftigelsesdelen indgår som en udviklende og naturlig
del af den helhedsorienterede indsats i det samlede tilbud
til brugerne.
Formålet med Erhversintroduktion
I samarbejde med Aalborg Kommune tilbydes erhvervsrettet aktivering for kontanthjælpsmodtagere tilhørende målgruppe 2.3 og 2,13.
Vi lægger stor vægt på at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte deltager.
Der samarbejdes derfor tæt med øvrige involverede samarbejdspartnere for at sikre konsensus og tryghed gennem
forløbet.

Metal- og maskinværksted
Producerer, forskellige ad hoc opgaver indenfor jern og metal – eksempelvis afkortning, klippe, bukke, udstanse, svejse
m.m.
Montageværkstedet
Udfører forskellige lettere montageopgaver f.eks. pakkeog monteringsopgaver for plastindustrien, ledningsarbejde,
belysning, sortering og meget andet.
Rammeværksted
Her indrammes litografier og plakater. Samtidigt kan større
plakater o.l. lamineres. I butikken præsenteres et udvalg af
plakater og billeder.
Snedkerværksted
Producerer og løser forskellige typer af underleverandørsopgaver – primært til byggebranchen.
Teltudlejning
Udlejning og opsætning af partytelte i forskellige mål til forskellige arrangementer.
Gartneri/Serviceværksted
Passer og vedligeholder de grønne arealer omkring Svenstrupgård med væksthus, beplantning, beskæring, flisearbejde m.m. Serviceværkstedet laver vedligeholdelse af maskiner, bilpark o.l.
Køkken
Oplæring og opkvalificering i storkøkken med kold og varm
afdeling.
Rengøring
Alle rengøringsfunktioner
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Organisation
Svenstrupgård er organiseret ved Center For Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen Aalborg Kommune

Leder og evt. kontaktpersoner
John Frank Nielsen

Åbningstider
Mandag - torsdag, kl. 08.00 - 14.00
Fredag, kl. 08.00 - 12.00
Individuelle mødetider kan eventuelt aftales.

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Pjece: Værkstederne på Svenstrupgård
Hjemmesider:
• Produktion og salg fra sociale vaerksteder
(Rammeværkstedet)
• Værkstederne – Beskæftigelsesforløb og aktivitetsog samværstilbud, Svenstrupgård
• Erhvervsintroduktion for kontanthjælpsmodtagere,
Svenstrupgård

Kontakt
John Frank Nielsen
Tlf. 9637 3541

Adresse
Lejrevej 10, 9230 Svenstrup J
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Opgangsfællesskaberne
v. Bo- og Gadeteamet
Bakkevej/Søvangen, Signalvejkvarteret, Istegade/Poul Paghs Gade, Suensonsgade

Viceværtens rolle:
Til boligerne er der tilknyttet en social vicevært, der kan yde
rådgivning og vejledning til både psykiske, sociale og praktiske problemer.

Målgruppe

Viceværten medvirker til at skabe rammerne for, at beboerne indbyrdes kan opnå et fællesskab og nogle gode omgangsformer.

Boligerne i opgangsfællesskaberne er beregnet til borgere,
der på grund af særlige sociale og personlige forhold har
vanskeligt ved, eller er ude af stand til at skaffe og fastholde
egen bolig.
Kendetegnende for beboerne er:
• At de har et misbrug, som dog ikke fylder hele dagligdagen
• At de har en adfærd, der er nogenlunde forenelig med
at kunne omgås andre mennesker hensigtsmæssigt
• At de eventuelt har været igennem en botræning elle et
udslusningsforløb - fx via en § 110 boform
• At det vurderes, at egen bolig vil kunne medvirke til et
opadgående funktionsniveau.
Langt hovedparten af beboerne har – især på grund af alkohol- og/eller stofmisbrug - sociale vanskeligheder. Beboerne lever derfor ofte et anderledes liv end samfundets
øvrige borgere.
Opgangsfællesskaberne er ikke et behandlingstilbud, men
et Botilbud.
Der er ikke personaledækning ud over åbningstiderne i dagtimerne på hverdage.
I boligerne må der ikke holdes husdyr.

Hovedformål og kerneydelse
At give beboerne en bolig, hvor det er muligt – på deres
præmisser – at opbygge et hjem, der kan blive rammen om
et mere stabilt liv. Beboerne kan efter behov opsøge hjælp
og støtte ved de sociale viceværter
Som beboer kan man indgå i et socialt liv i den udstrækning,
man magter, og få den nødvendige støtte/hjælp til at kunne
fastholde egen bolig på trods af sit eventuelle misbrug.

Viceværten har desuden en vigtig funktion som bindeled
mellem opgangsfælles-skaberne og lokalsamfundet og i at
bevare en god relation til boligernes naboer. Relationerne
skal være præget af gensidig tillid og et højt informationsniveau.
Pleje og støtte:
Det er en forudsætning, at beboerne, der tidligere har været visiteret til andre støtteforanstaltninger som bostøtte,
rengøring, hjemmepleje, psykiatriske støtteforanstaltninger mv., bibeholder dette efter indflytning og at de, der
skønnes at have behov, får dette tildelt ved en indflytning.
I øvrigt vedr. boligerne:
Bakkebo er en boligblok med tre opgange og i alt 42 lejligheder. Ud af disse er seks udlejet som udslusningslejligheder til Svenstrupgård. De fleste af de 36 lejligheder, som
Bakkebo benytter, er etværelses lejligheder på 38 m2. Enkelte er renoverede. Boligerne er ikke handicapvenlige.
Søvangen består af 17 rækkehuse, hvoraf de ældste er fra
midten af 1950’erne. Husene er på ca. 50 m2.
Beboere, der har boet i Bakkebo, kan søge bolig i Søvangen,
da denne bolig er at betragte som en slags ”aftægtsbolig”
for beboere, der trænger til lidt ro på deres gamle dage.
Adresse: Bakkevej (Bakkebo) 13. st., 9400 Nørresundby
Søvangen, 9400 Nørresundby
Boligerne i Signalvejkvarteret består af i alt 51 boliger,
fordelt på syv opgange, hvoraf en opgang med syv boliger
er forbeholdt kvinder. Boligerne udlejes som permanente
boliger efter lejeloven af Boligselskabet Vanggården.
Boligerne er ikke handicapvenlige.
Adresse: Signalvej 7, st.tv.,
Øster Sundbyvej og Lundbyes Passage, 9000 Aalborg
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Opgangsfællesskaberne Poul Paghs Gade og Istedgade
består af 17 boliger fordelt på tre opgange. Boligerne udlejes som permanente boliger efter lejelovgivningen. Lejemålene er dog tidsbegrænsede til 2022. Boligerne er
nyrenoverede til formålet og indrettet med fælleslokaler i
kælderetagen.
Boligerne er ikke handicapvenlige.
Adresse: Poul Paghs Gade 17 - 17 A, 9000 Aalborg
Adresse: Istedgade 17, 9000 Aalborg
Opgangsfællesskabet Suensonsgade: Boligerne er fordelt i ejendommens tre opgange. Der er i alt 16 lejligheder.
I forbindelse med boligerne er der en fælles lejlighed beregnet til forskellige aktiviteter. Denne fungerer også som
base for den sociale vicevært. Lejlighederne er omfattet af
lejeloven.
Boligerne er ikke handicapvenlige.
Adresse: Suensonsgade 19 - 21 - 23, 9000 Aalborg.

Visitation
For at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning i
boligerne medvirker viceværten til udvælgelsen af nye beboere. Viceværten medvirker desuden til at skabe rammerne for, at beboerne indbyrdes kan opnå et fællesskab og
nogle gode omgangsformer.
Der findes et særligt ansøgningsskema til opgangsfællesskaberne, der kan hentes hos de enkelte rådgivere på forvaltningens hjemmeside. Se evt. skema
http://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/
FBInstitutioner/FBvisfil.ashx?Lbnr=47
Ansøger skal have underskrevet side 1, og rådgiver skal
have underskrevet og udfyldt side 2, for at det er en gyldig
ansøgning.
På ansøgningsskemaet kan borgeren afkrydse sine ønsker
for, hvilke eller hvilket opgangsfællesskab der ønskes bolig i.
Rådgiver sender ansøgningen til Aalborg Kommunes boliganvisning, der registrerer ansøgningen, hvorefter den videreformidles til Boteamet. Her kommer ansøgningen på
en boligliste, indtil der bliver en ledig bolig.

Når der er en ledig bolig i det ønskede opgangsfællesskab,
vil ansøgerne blive kaldt ind til en samtale med den sociale vicevært, hvis ikke ansøgerne allerede har været på et
forbesøg. Hvis der er gået lang tid, vil ansøger blive genindkaldt.
Der er visitationsmøde på det førstkommende teammøde,
efter at der forefindes en ledig bolig og kandidaterne til boligen har været til en samtale. Her vurderes den enkelte ansøger ud fra ønsker, akut behov, støttebehov og matchning
til det enkelte opgangsfællesskab. Som oftest er det meget
ligetil at tilbyde den enkelte borger det opgangsfællesskab
vedkommende ønsker, men i enkelte tilfælde kræver det
en nærmere vurdering og ofte tæt kontakt til eventuelle
støtte-kontaktpersoner og rådgiver for at få vurderet støttebehov. Det kan betyde, at Boteamet peger på et andet
opgangsfællesskab end det ønskede, idet det vurderes, at
de behov, den enkelte borger har, bedst kan tilgodeses der.

Organisation
Bo- og Gadeteamet, Aalborg Kommune

Leder og evt. kontaktpersoner
Social vicevært for opgangsfællesskaberne
Bakkebo/Søvangen:
Allan Ladefoged Kristiansen
Tlf. 4074 2080
Social vicevært Signalvejskvarteret:
Frede Brunø
Tlf. 2280 3459
Sociale viceværter Poul Paghs Gade/Istedgade:
Christian Vestergaard
Mobil 2280 3458
Dorrit Klitgaard
Mobil 2073 6060
Social vicevært Suensonsgade:
Kent Mørch
Mobil 2073 6050
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Åbningstider
Kontor Bakkebo:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 12.00
Kontor Søvangen
Mandag - fredag kl. 12.00 - 15.00
Kontor fælleslejligheden Signalvej 7, st.tv.:
Hverdage kl. 8.30 - 15.00
Fællesrummet Poul Paghs Gade 17, kld.:
Mandag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag kl. 15.00 - 20.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00
Fællesrummet Istedgade 17, kld.:
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Torsdag kl. 9.00 - 14.00
Fælleslejligheden, Suesonsgade 21, st. tv.:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00
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Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Hjemmesider:
• Opgangsfællesskabet / Boligerne i Signalvejskvarteret
• Opgangsfællesskabet Bakkebo/Søvangen
• Opgangsfællesskabet Istedgade/Poul Paghs Gade
(OFIPP)
• Opgangsfællesskabet Suensonsgade

Kontakt
Se ovenfor under ‘Leder og evt. Kontaktpersoner’

Adresse
Se ovenfor under ‘Hovedformål og kerneydelse’

Kirkens Korshærs Herberg
(og Bofællesskab)
Målgruppe

Åbningstider

Herbergets målgruppe er hjemløse mennesker.

Der er døgnåbent, men helst henvendelse i dag- og aftentimerne.

Hovedformål og kerneydelse
Herberget tilbyder et midlertidigt ophold og kan ellers træde til, når sociale behov ikke kan løses af den øvrige sociale
lovgivning. Herberget har i alt 18 pladser.
Hovedformålet med herberget er at tilbyde hjemløse ophold i akutte situationer og hjælpe beboerne videre til en
mere permanent bolig og livssituation.
Bofællesskabet (fem pladser) er et mere ekstensivt tilbud,
der ikke er døgnbemandet. Bofællesskabet har fælles køkken, bad, spisestue og opholdsstue. Beboerne laver selv
mad og gør selv rent. Der er tilknyttet én fuldtidsstilling til
stedet.

Evt. lovgivning (evt. §)

Servicelovens § 110

Visitation
Visitation til såvel bofællesskab som herberg foregår ved
personlig henvendelse på Herberget.

Organisation
Herberget er en selvejende boform under Kirkens Korshær
med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.

Leder og evt. kontaktpersoner

Yderligere oplysninger
Vilkår for at bo på Herberget: Som beboer på Herberget
er man forpligtet til at samarbejde med personalet omkring
at komme videre fra Herberget/Bofællesskabet. Dette sker
blandt andet via fast ugentlig samtale med kontaktperson.
I hverdagen er man forpligtet til at deltage i rengøring og
diverse praktiske opgaver på Herberget.
Tilbud i øvrigt: Råd og vejledning gennem personlige samtaler med medarbejderne, som også omfatter en socialrådgiver.
Herberget sælger ikke mad, men beboerne og personalet
har sammen en madklub til frokost og til aften, som man
kan deltage i. Herudover er der adgang til et beboerkøkken,
hvor beboerne har mulighed for selv at lave egen mad.
Aktiviteter: Der tilbydes daglig kørsel til aktivitetsstedet
Kirkens Korshærs Gårdprojekt.

Kontakt
Tlf. 9813 1854
E-mail: kk.herberg@aalborg.dk
Hjemmeside: www.kirkenskorshaer.dk

Adresse
Forchhammersvej 13 - 15, 9000 Aalborg

Forstander Gerhard Larsen og ca. 15 fuldtidsansatte
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Kirkens Korshærs Skurby
Målgruppe

Organisation

Mennesker, der er dybt alkoholiserede, og som i øjeblikket
ikke er mulige at nå med de kendte behandlingstilbud. Det
handler om mennesker, der ’bare’ har brug for et sted at
være med behandlingsfri zone, hvor man kan være i fred
med sit misbrug. Et sted, hvor man kan lukke sin egen dør,
og hvor personalet kun blander sig, når affald har ligget alt
for længe, og når gæster ikke mere er til gavn og glæde for
den, der betaler husleje.

Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning,
Center for Voksne og Kirkens Korshær

Hovedformål og kerneydelse
At give beboere, som på grund af deres massive misbrug
ikke kan fastholde en almindelig lejebolig, mulighed for at
have en bolig, et hjem, som er deres egen/eget. Give beboerne et fristed, hvor de samtidig har mulighed for at få råd
og vejledning til både psykiske, sociale og praktiske problemer. Jo mere umulig du er, jo nemmere kommer du ind. Er
man først kommet ind, kan man ikke blive smidt ud igen.
Boaftalen rummer dog mulighed for, at man kan opsige lejemål ved voldelig adfærd.
Der er seks boliger og derudover en Skurvogn i Fjordbyen.
Sidstnævnte lejes ud fra maj til september.
Ved Skurbyen er der et fælleshus med kontor, køkken, opholdsstue og vaskeri. I fælleshuset er der daglig mulighed
for morgenmad.
Der arrangeres én gang om året en tre dages tur i sommerhus. Der angeres også fællesspisning og udflugter.

Evt. lovgivning (evt. §)
Udlejes jf. Almenboliglovens bestemmelser

Visitation
Visitationsudvalget består af personalet i Skurbyen samt
repræsentanter fra Bo- og Gadeteamet ved Center for
Voksne (Aalborg Kommune), Kirkens Korshærs Varmestue
og Kirkens Korshærs Herberg.
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Leder og evt. kontaktpersoner
• Afdelingsleder Carsten Andersen, mobil 2072 9437
• Solveig Wagner, mobil 2244 0484
• Henrik Pedersen, mobil 2063 3839

Åbningstider
Vekslende arbejdstider

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
www.kkaalborg.dk

Kontakt
Tlf. 9812 1303
skurbyen@kirkenskorshaer.dk

Adresse
Stenosvej 8, 9000 Aalborg

Botilbuddet Kongensgade
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

Voksne mennesker med psykiatrisk diagnose og forbrug af
rusmidler, som de ikke umiddelbart magter at minimere eller komme ud af.

Jytte Olesen
Tlf. 2510 3686

Hovedformål og kerneydelse
Botilbuddet Kongensgade er primært et omsorgstilbud,
hvor respekt og accept af det enkelte menneske er i højsædet, samt et tilbud til mennesker i målgruppen om en bolig i
et rummeligt, anerkendende og kravfattigt miljø.

Evt. lovgivning (evt. §)
Botilbuddet har:
6 lejligheder jf. Almen Bolig Loven (ABL) § 105 / Lov om
Social Service (SEL) § 85, samt
3 lejligheder jf. SEL § 107

Åbningstider
Døgndækket

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
Tilbudsportalen:
http://tilbudsportalen.dk/

Kontakt
Tlf. 9982 4699

Visitation
Henvisning sker via vedkommendes kommunale sagsbehandler.

Adresse
Kongensgade 16, 9293 Kongerslev

Organisation
Fagcenter for Socialpsykiatri,
Ældre-Handicapforvaltningen,
Aalborg Kommune
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Den Rette Opgang
Målgruppe

Organisation

Borgere, som står i en særlig sårbar situation grundet psykisk sygdom eller psykisk funktionsnedsættelse. Ofte i
kombination med et misbrug. Borgere, som i en periode af
deres liv har behov for at bo i et midlertidigt døgntilbud.

Den Rette Opgang er en afdeling under Behandlingscentret
Hammer Bakker i Fagcenter for Særlige Tilbud, Ældre- og
Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.

Hovedformål og kerneydelse
Målsætning for Den Rette Opgang er, at borgerne i løbet
af opholdet får det fysisk og psykisk bedre og bliver mere
psykisk stabile.
Vi skal sikre, at omsorg, tryghed og udfordringer matcher
den enkelte borgers behov.
Rammerne skal hjælpe den enkelte borger til at blive i stand
til at arbejde hen mod egen udvikling.

Evt. lovgivning (evt. §)

SEL § 107

Visitation
Optagelse i botilbuddet Den Rette Opgang sker gennem
henvendelse til Visitationsenhed Voksen-Handicap, Aalborg
Kommune.

Leder og evt. kontaktpersoner
Leder Alice Gade Jensen
Tlf. 9931 7100
Ass. Leder Tanja Møller
Tlf. 9931 7100

Åbningstider
Den Rette Opgang er et døgndækket tilbud.

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Læs eventuelt mere på Aalborg Kommunes egen
hjemmeside: Fagcenter for Særlige Tilbud

Kontakt
Tlf. 9931 7136

Adresse
Gennem Bakkerne 10 A, 9310 Vodskov
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Kofoeds Skole Aalborg
Neriusaaq
Målgruppe

Organisation

Socialt udsatte voksne med særlig interesse i Grønland og
den grønlandske kultur.

Kofoeds Skole er en selvejende institution.

Hovedformål og kerneydelse
Kofoeds Skole Aalborg tilbyder frivillig, social aktivering
til udsatte borgere, men retter sig særligt til borgere med
grønlandsk baggrund.

Leder og evt. kontaktpersoner
Sektionsleder Laila Jensen.

Åbningstider

Kofoeds Skole er dels en skole og dels et værested.
• Skoledelen tilbyder forskellige former for læring og
udvikling.
• Værestedsdelen tilbyder samvær, nærvær og omsorg.

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 - 14
Onsdag og fredag kl. 8 - 13

Kofoeds Skole yder desuden professionel socialrådgivning
til skolens elever, og hjælpen er altid tilrettelagt ud fra det
enkelte menneskes behov og ønsker.

Hjemmeside: Kofoedsskole i Aalborg

Kofoeds Skole arbejder udviklingsorienteret med det enkelte menneske, og der ydes forskellige erhvervsrettede
indsatser i tæt samarbejde med kommune og eksterne aktører.

Evt. lovgivning (evt. §)

SEL paragraf 104.

Yderligere oplysninger

Kontakt
Sektionsleder Laila Jensen
Tlf. 4173 3060

Adresse
Skolen har to afdelinger:
• Ågade 23, 9000 Aalborg
• Troensevej 9, 9220 Aalborg Øst

Visitation
Ingen.
Alle er velkommen. Dog skal man være myndig, og man må
ikke være påvirket af alkohol eller stoffer.
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Kildehuset - Fountain House
Målgruppe

Organisation

Voksne mennekser med sindslidelser.

Selvejende institution med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Fagcenter for Sociapsykiatri.

Hovedformål og kerneydelse
Formålet med at komme i Kildehuset er, at man som medlem kan komme sig i eget tempo og (gen)erhverve kompetencer – både arbejdsmæssigt og socialt – og således
skabe sig en mere meningsfuld tilværelse samt forebygge
nye indlæggelser.
Medlemmer og medarbejdere indgår i et ligeværdigt samarbejde om driften af huset. Arbejdet er ulønnet, da det er
et led i rehabiliteringen.
I Kildehuset er frivillighed og inddragelse bærende værdier,
og hverdagen er baseret på, at man arbejder indenfor følgende områder:
• Køkken, hvor der hver dag skal købes ind og laves sund
mad med fokus på kostbevidst mad af gode råvarer,
som kan købes billigt.
• Kontor, hvor der laves alt forefaldende kontorarbejde,
fx it-opgaver, fotokopiering, fremstilling af månedsblad,
passe reception med telefonomstilling, kontakt til andre
medlemmer, intern registrering og statistik
• Hus & Have, hvor renovering og vedligeholdelse såvel
indendørs som udendørs finder sted.
Arbejdsdagen kan også inkludere mulighed for forskellige
undervisningstilbud, kurser, temadage og motion.

Desuden del af Clubhouse International

Leder og evt. kontaktpersoner
Birthe Sloth Thomsen

Åbningstider
Dagprogram:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.30
Fredag kl. 8.00-15.00
Fritidsprogram:
Onsdag kl. 15.30 - 19.30
Søndag kl. 11.00 - 15.00
Også åbent juleaftensdag, nytårsaften samt andre udvalgte
helligdage

Yderligere oplysninger
www.kildehuset-fountainhouse.dk
www.ClubhouseInternational.org

Kontakt
Evt. lovgivning (evt. §)
Lov om Social Service (SEL) §79 – støttetilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Visitation
Uvisiteret dagtilbud. Ring og aftal en tid for rundvisning gerne ifølge med relevante personer.
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Tlf. 9931 6000
Mobil 2520 6000
kildehuset@aalborg.dk

Adresse
Anders Mørchs Vej 1, 9400 Nørresundby

Kaffe Fair

Nord - Vejgaard - Øst
Målgruppe

Visitation

Personer med sindslidelse, lidelser inden for autismespektret, lettere udviklingshæmmede, senhjerneskadede og
personer med misbrugsproblematikker med eller uden førtidspension.

Jobcenteret, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen samt
Ældre- og Handicapforvaltningen

Aktivitetsparate unge med sociale/psykiske/adfærdsmæssige barrierer og uddannelsesparate unge, der skal støttes
i at træne deres sociale kompetencer på en arbejdsplads,
mødestabilitet og indlæring. Herunder unge, der er belastet
af misbrug .
Personer i ressourceforløb der har brug for et afklarende
og støttende forløb med et indhold, der er tilpasset den enkeltes ressourcer.
Personer på integrationsydelse med behov for afklaring og
sprogtræning.
STU elever.

Hovedformål og kerneydelse
Aktiv beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune for socialt
udsatte og mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.
Kaffe Fair er en socialøkonomisk virksomhed, hvor der arbejdes praktisk i et proffesionelt køkken med direkte kundekontakt sideløbende med personlig vejledning. Der tilbydes FVU/OBU undervisning.

Evt. lovgivning (evt. §)
§103, LAB-loven

Organisation
Fokus folkeoplysning - Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg

Leder og evt. kontaktpersoner
Charlotte Kragh
Tlf. 5048 9246

Åbningstider
Alle hverdage kl. 7.00 - 15.00

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Hjemmeside: www.kaffefair.dk
Send planer til:
lone@fokus-folkeoplysning.dk

Kontakt
Vejledere:
Øst: Lotte Høst - tlf.2944 0060
Nord: Lisbeth Pilgaard - tlf.9931 5494
Vejgaard: Jeppe Avlund - tlf.2546 8230

Adresse
Kaffe Fair Nord: Storemosevej 17, 9310 Vodskov
Kaffe Fair Vejgård: Hadsundvej 180a, 9000 Aalborg
Kaffe Fair Øst: Sundheds-og Kvartershuset, Fyrkildevej 1-7,
9220 Aalborg Ø
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Kirkens Korshærs Varmestue
i Nørresundby
Målgruppe

Visitation

På Varmestuen er alle velkomne.

Alle er velkomne i varmestuen. Visitation er ikke nødvendig.

Størstedelen af brugerne er socialt udsatte – mange er misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme mennesker,
der har brug for at komme et sted, hvor de bliver accepteret
og føler sig velkomne. Et sted præget af nærhed, varme og
omsorg.

Organisation
Varmestuen i Nørresundby drives i fællesskab med Dag- og
Natvarmestuen i Søndergade i Aalborg. Alle tre varmestuer
er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær.

Hovedformål og kerneydelse
Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby er et fristed i
centrum af byen.
På Varmestuen er der mulighed for at købe mad, vaske
tøj, tage et bad, læse dagens avis mm. Hertil kommer naturligvis samvær og samtale med andre på Varmestuen
samt Varmestuens ansatte og frivillige medarbejdere. Korshærspræsten træffes lejlighedsvis på Varmestuen.
Te, kaffe og saftevand er gratis på Varmestuen.
Håndmadder, madpakker samt lune og varme retter sælges
til meget lave priser.
Særlige aktiviteter
• Arrangementer i forbindelse med jul, nytår og andre
højtider.
• Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken.
• Deltagelse i Kirkens Korshærs aktiviteter i Aalborg

Leder og evt. kontaktpersoner
Leder Jonas Jacobsen
Afdelingsleder Lea Juhl Ringstrømm
Faste samt frivillige medarbejdere

Åbningstider
•
•
•
•

Mandag - fredag: kl. 9.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: kl. 10.00 - 15.00
Helligdage: Lukket

Yderligere oplysninger
www.kkaalborg.dk

Evt. lovgivning (evt. §)

Kontakt

Servicelovens § 104

Tlf. 9818 9437 eller 4025 9437
Email: varmestueaalborg@kirkenskorshaer.dk

Adresse
Østerbrogade 56, 1. Sal, 9400 Nørresundby
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Kirkens Korshærs Varmestue
i Aalborg
Målgruppe

Visitation

På Varmestuen er alle velkomne. Størstedelen af brugerne
er socialt udsatte – mange misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme mennesker, der har brug for at komme et sted, hvor de bliver accepteret og føler sig velkomne.
Et sted præget af nærhed, varme og omsorg.

Alle er velkomne i varmestuen. Visitation er ikke nødvendig.

Hovedformål og kerneydelse
Kirkens Korshærs Varmestue i Aalborg er et fristed i centrum af byen.
På Varmestuen er der mulighed for at købe mad, vaske
tøj, tage et bad, læse dagens avis mm. Hertil kommer naturligvis samvær og samtale med andre på Varmestuen
samt Varmestuens ansatte og frivillige medarbejdere. Korshærspræsten træffes lejlighedsvis på Varmestuen.
Te, kaffe og saftevand er gratis på Varmestuen.
Håndmadder, madpakker samt lune og varme retter sælges
til meget lave priser.
Særlige aktiviteter
• Arrangementer i forbindelse med jul, nytår og andre
højtider.
• Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken.
• Deltagelse i Kirkens Korshærs aktiviteter i Aalborg

Organisation
Varmestuen drives sammen med Natvarmestuen i fælles
lokaler i Søndergade. Med i varmestuefælleskabet er desuden Varmestuen i Nørresundby på Østerbrogade 56, 1. sal.
Alle tre varmestuer er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær.

Leder og evt. kontaktpersoner
• Leder Jonas Jacobsen
• Afdelingsleder Lea Juhl Ringstrømm
• Faste samt frivillige medarbejdere.

Åbningstider
Alle ugens dage samt helligdage kl. 9.00 - 15.00.
Der er aftenåbning én torsdag om måneden, hvor varmestuen lukker kl. 20.00.

Yderligere oplysninger
www.kkaalborg.dk

Evt. lovgivning (evt. §)
Servicelovens § 104

Kontakt
Tlf. 9818 9437 eller 4025 9437
Email: varmestueaalborg@kirkenskorshaer.dk

Adresse
Søndergade 14, 9000 Aalborg
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Kirkens Korshærs
Natvarmestue
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

På Natvarmestuen er alle velkomne. Størstedelen af brugerne er socialt udsatte – mange misbrugere, hjemløse,
sindslidende eller ensomme mennesker, der har brug for
at komme et sted, hvor de bliver accepteret og føler sig
velkomne. På Natvarmestuen kommer mennesker, der går
rundt i byen i nattetimerne uden nogen former for netværk.
Et sted præget af nærhed, varme og omsorg.

Leder Jonas Jacobsen
Afdelingleder Bo Lykke Vester
Faste medarbejdere

Hovedformål og kerneydelse
På Natvarmestuen er der mulighed for overnatning i fælles
soverum eller for blot at være sammen med medarbejdere
og andre brugere i Natvarmestuens café.
Der er mulighed for at tage sig et bad og få vasket sit tøj.
I nattens løb serveres gratis kaffe, te samt håndmadder.
Den sidste time i åbningstiden om morgenen er der kaffe /
te samt brød
Særlige aktiviteter:
• Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken
• Deltagelse i Kirkens Korshærs aktiviteter i Aalborg

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 21.00 - 07.00
Fredag - lørdag kl. 20.00 - 08.00
Søndag kl. 20.00 - 07.00

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
www.kkaalborg.dk

Kontakt
I nattetimerne: Tlf. 9813 2011
I dagtimerne: Mobil 2421 9437
www.natvarmestueaalborg@kirkenskorshaer.dk

Visitation

Adresse

Alle er velkomne i Natvarmestuen. Visitation er ikke nødvendig.

Søndergade 14, 9000 Aalborg

Organisation
Natvarmestuen drives sammen med Dagvarmestuen i fælles lokaler i Søndergade. Med i varmestuefælleskabet er
desuden Varmestuen i Nørresundby på Østerbrogade 56,
1. Alle tre varmestuer er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær.
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Frelsens Hær

Varmestue Møllepladscentret
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

Møllepladscentret er for folk, som har behov for hjælp og
omsorg, dvs. hovedsagelig for hjemløse, narkomaner, alkoholikere, ensomme og ’særlige eksistenser’.

Daglig leder Martin Mader

Hovedformål og kerneydelse

Åbningstider

Vi er et værested, hvor mennesker kan komme ind i rolige
omgivelser og få en samtale og nyde et dejligt morgenmåltid.

Mandag - fredag kl. 7.30 - 11.30

Varmestuen tilbyder gratis bespisning, hjælp og vejledning
mandag til fredag mellem kl. 7.30 og 11.30.

(links, hjemmeside, m.m.)

Gældsrådgivning: Anne Marie Orry Amby tlf. 3069 2863

Yderligere oplysninger

Servicelovens § 104.

• Hver mandag kl. 16.00-19.00: Åben gældsrådgivning
• Hver tirsdag i vinterhalvåret kl. 12.00 serveres der varm
mad i kælderen (opslag på Møllepladscentret, når tid
nærmer sig)
• Hver tirsdag & onsdag kl. 10.00-11.00 har vi fællessang.
• Hver onsdag kl. 13.00-15.00: ”Onsdagshygge” ”senior
klub”.
• Facebook: Møllepladscentret-Frelsens Hær

Organisation

Kontakt

Et værested organiseret ved Frelsens Hærs Socialtjeneste
i Danmark.

Tlf. 9811 5062
E-mail: moellepladscentret@fhmail.dk

Der er mulighed for åndelig/social rådgivning. Formidler
evt. kontakt til sagsbehandler og andre institutioner.

Evt. lovgivning (evt. §)

Adresse
Skipper Clements Gade 11, 9000 Aalborg
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Café Parasollen
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

Det, vi med fællesbetegnelsen kalder socialt udsatte. I praksis er dette hjemløse, misbrugere, ensomme, udviklingshæmmede, sindslidende etc.

Leder Søren Jensen
Stedfortræder BirgitteOlsen

Hovedformål og kerneydelse
Café Parasollen er en selvejende institution, der samarbejder med KFUM’s Sociale Arbejde og driver caféen efter
samarbejdsaftale med Aalborg Kommune.
At give omsorg, samvær, netværksdannelse og hjælp til
selvhjælp er nøgleord i en café, hvor man kan få billig og
god mad samt bad og rent tøj.
•
•
•
•

Økonomirådgivning (tirsdage kl. 11.00 - 13.00)
Butik 21 (genbrugs- retrobutik)
Distributører for Hus Forbi
Støtte- kontakt til isolerede alkoholmisbrugere

Åbningstider
Mandag-onsdag: kl. 10.00 - 19.00
Torsdag: 10.00 - 16.00
Fredag: kl. 10.00 - 14.00
Lørdag: Lukket
Søndage i ulige uger: kl. 10.00 - 14.00
Helligdage: kl. 10.00 - 14.00
Caféen har sommerferielukket i uge 30 & 31

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)
www.cafeparasollen.dk
Tlf. 9810 9266

Evt. lovgivning (evt. §)
Servicelovens § 104.
Der er også tilknyttet støtte- og kontakpersonsordning
efter servicelovens § 99.

Organisation
Café Parasollen er en del af KFUM´s sociale arbejde

40

Adresse
Café Parasollen Boulevarden 19, 9000 Aalborg

Café VæXt
Målgruppe
Café VæXt er for alle, der ønsker at færdes i et alkohol- og
stoffrit miljø.

Caféen udlåner lokaler til en række selvhjælpsgrupper, som
fx NA, AA, ACA.

Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker, der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt kan/vil inspirere vores primære
målgruppe.

VæXt-Bofællesskab
Café VæXt har et bofællesskab i Prinsensgade i Aalborg.
Det er et botilbud, der er kombineret med et tilbud om at
komme i beskæftigelse. Hensigten er at give beboerne et
bedre fundament for et liv i egen bolig, og et arbejde der på
sigt gør dem i stand til at kunne forsørge sig selv.

Hovedformål og kerneydelse

Alle kan søge om optagelse, hvis de er fri for stoffer, er
ædru og har brug for at lære at bo selv.

Café VæXts kerneydelse er at tilbyde et alkohol- og stoffrit alternativ til byens caféer og musiktilbud. På Café VæXt
får tidligere misbrugere og deres pårørende mulighed for
at mødes med ligesindede såvel som andre borgere, der tiltrækkes af et miljø uden rusmidler.
Caféen tilbyder frokost og middagsmad til billige priser og
er også vært for forskellige arrangementer, som fx Åben
Scene, Foredrag, Banko og Sommerfest/Julefrokost.
Café VæXt er åben for alle og har ud over café og musik-/
foredragsarran-gementer en lang række tilbud såsom pool,
bordfodbold, musikinstrumenter, krea.rum, værksted, tv og
spillekonsol, netcafé, tablets til udlån i caféen, sportsudstyr
til udlån, mv.
Ud af huset tilbydes bl.a. udflugter og fisketure.
Der kan forekomme en mindre egenbetaling i forbindelse
med aktiviteter og arrangementer.
Brugerne af caféen er selv med til at komme med forslag til
arrangementer og aktiviteter og er med til at igangsætte og
stå for disse med støtte fra det faste personale.
Det faste personale står endvidere til rådighed for råd og
vejledning i forhold til almindelige daglige og misbrugsrelaterede problematikker.
Café VæXt drives med hjælp af frivillige. De frivillige kan
have faste vagter i køkkenet/caféen, men kan også være
tilknyttet ad hoc til konkrete aktiveter i den periode, aktiviteten løber.

Der er tre pladser i tilbuddet.
Pia Nordby Karlsen er pædagogisk medarbejder og tilknyttet bofællesskabet.

Evt. lovgivning
(evt. §)

Lov om Social Service (SEL) § 104

Visitation
Der er ikke visitation til Café VæXt.
Der kan ansøges om bolig i VæXt Bofællesskabet ved at
hente ansøgningsskema i Café VæXt.
Ved udvælgelsen af ansøgere, ses der på ansøgerens behov,
og på hvordan den enkelte passer ind i forhold til de øvrige
beboere.

Organisation
Café VæXt er organiseret i Misbrugsafsnittet ved Center for
Voksne, Aalborg Kommune.

Café VæXt samarbejder med Aalborg Kommunes Jobcenter og tilbyder mulighed for aktivering/virksomhedspraktik
i køkken og cafédrift. Herudover er der også samarbejde
med Kriminalforsorgen om at tilbyde pladser til samfundstjeneste.
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Leder og evt. kontaktpersoner
Leder: Margit Madsen

Åbningstider
Mandag: Kl. 10.30 - 15.30
Tirsdag - onsdag - torsdag: Kl. 10.30 - 19.30
Fredag: Kl. 10.30 - 15.30
Ved arrangementer er åbningstiden udviddet til kl. 22.00

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Facebook: Café VæXt
Hjemmeside: Café VæXt, Aalborg Kommune

Kontakt
Café VæXt: tlf. 9810 2618
Mail.: cafevaext@aalborg.dk
SMS service: 2089 8070
(Tilmelding: Skriv “ja tak” og dit navn og få ugens nyheder)
Margit Madsen
Tlf. 9982 7607 / 3199 7607

Adresse
Poul Paghs Gade 6A, 1. Sal, 9000 Aalborg
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Den Sociale Café
Hjerterummet
Målgruppe

Organisation

Hjerterummets generelle målgruppe er personer, der alle
oplever eller har oplevet store udfordringer i deres liv, herunder især udfordringer med sociale problemer, hjemløshed, psykisk sygdom, misbrugsproblemer, ensomhed m.m. I
Hjerterummet kalder vi de besøgende for gæster, da vi betragter dem som ligeværdige medborgere, der af den ene
eller anden årsag har fået en vanskelig tilværelse. Nogle har
fået en vanskelig tilværelse på grund af nogle udefrakommende forhold, mens andre har truffet en række uheldige
valg. Uanset hvad årsagen er, så mener vi, at alle har ret til
og mulighed for at udvikle sig og flytte sig.

Blå Kors

Hovedformål og kerneydelse
Cafeens formål er - i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og diakonale selvforståelse - at være et hyggeligt omsorgssted, hvor gæster opfordres til deltagelse i
aktiviteter, der passer til deres behov og er med til at øge
deres livskvalitet. Man må gerne være påvirket, når man
kommer på Hjerterummet, men man må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på eller omkring Hjerterummet.
På Hjerterummet har gæsterne mulighed for at spise, hygge, spille spil, tage en lur, snakke og benytte computer, lade
deres telefoner op samt have adgang til gratis WIFI. Det er
også muligt at få lidt tøj med hjem fra vores tøjdepot, hvis
man trænger til det.
Man kan købe sig til tøjvask og til et varmt bad.
Der arrangeres af og til udflugter og gæsteaktiviteter, som
alle er velkommen til at deltage i. Det kræver dog, at man på
den pågældende dag ikke er påvirket og er indstillet på en
dag uden indtagelse af alkohol og rusmidler.

Leder og evt. kontaktpersoner
Lene Østergaard Pagels

Åbningstider
Mandag: 17.00 - 21.00
Tirsdag: 17.00 - 21.00
Onsdag: 17.00 - 21.00
Torsdag: 17.00 - 21.00
Fredag: 16.00 - 20.00
Lørdag: Lukket
Søndag: 16.00-20.00

Yderligere oplysninger
(links, hjemmeside, m.m.)

Hjemmesiden: www.hjerterummet.dk
Facebook: www.facebook.com/hjerterummetaalborg/

Kontakt
Tlf. 612 41450

Adresse
Østerbro 20, 9000 Aalborg

Visitation
Nej
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13’eren
Målgruppe

Organisation

Voksne med sindslidelse og et samtidig brug af rusmidler,
som har massive psyko-sociale følgevirkninger. Målgruppen
har som udgangspunkt ikke de fornødne forudsætninger
for at ændre på deres situation.

Tilbuddet er organiseret i Fagcenter for socialpsykiatri under Ældre- og Handicapforvaltningen.

Hovedformål og kerneydelse

Leder: Annette Thomsen, tlf. 9931 6030/2520 0813
Medarbejder: Marianne Hegna, tlf. 4030 5290
Medarbejder: Michael Hansen, tlf 4030 5289

Et opsøgende omsorgstilbud til mennesker med sindslidelse og et samtidigt brug af rusmidler.
Hovedformålet med tilbuddet er at give et traumebevidst
omsorgstilbud, som er rummeligt og accepterende. Samt
tage ansvar for, at kontakten skabes og udvikles, med henblik på personlige udviklingsmuligheder. Der arbejdes ligeledes mod, at borgeren kan modtage et længerevarende
støttetilbud hos relevante samarbejdsparter. Et neuro-affektiv udviklingspsykologisk perspektiv danner rammen for
indsatsen.
Kerneydelsen bygger på tre grundprincipper - tryghed, relation og affektregulering. Metoder, der anvendes i den pædagogiske intervention, vil således være rettet mod de tre
grundprincipper.

Leder og evt. kontaktpersoner

Åbningstider
Hovedsageligt i dagtimerne på hverdage mellem kl. 09.00 –
15.30 Der kan dog træffes andre aftaler individuelt alt efter
borgernes behov.

Kontakt
Se ovenfor under ’Leder og evt. kontaktpersoner’

Adresse
Helgolandsgade 23, stuen, 9000 Aalborg

Eksempler kan være vitaliserende samtaler, træning af sociale og praktiske færdigheder, narrative samtaler o.m.a.

Evt. lovgivning
(evt. §)

Indsatsen ydes efter Servicelovens § 99.

Visitation
Tilbuddet er selvvisiterende.
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IOGT og
Familieklub Lindholm
Målgruppe

Leder og evt. kontaktpersoner

IOGT Nørresundby er et rådgivningscenter for mennesker,
der har fået alkoholproblemer ind på livet. Det kan være
mennesker, der har fået et uhensigtsmæssigt forbrug af
alkohol, pårørende eller venner til nogen, der har alkoholproblemer

• Susanne Larsen, daglig leder
• Birgit Krintel, klubassistent (Mobil: 4226 1318)
• familieklublindholm@gmail.com

Hovedformål og kerneydelse

Mandag - fredag kl. 10 - 14

Vi tilbyder gratis og anonym rådgivning her og nu
• Individuelle samtaler
• Parsamtaler
• Familieklub
• Alkoholpolitik på arbejdspladsen.
Tilbud i øvrigt - værested, rådgivningscenter, bisidderfuntion og møder ud af huset.
Mange af de, som henvender sig i IOGT Nørresundby,
starter med individuelle samtaler. Når vi sammen har fået
overblik over problemstillingen, henviser vi til vores mere
specifikke tilbud som parsamtaler eller deltagelse i familieklub-møder. Hvis der er behov for det, henviser vi til andre
relevante instanser. Deltagelse i vores aktiviteter er uden
tidsbegrænsning

Åbningstider

Yderligere oplysninger
Hjemmesider for IOGT og Familieklubben:
• www.iogt.dk
• www.familieklub.dk

Kontakt
Tlf. 9813 7577
Mail: aalborg@iogt.dk

Adresse
Anders Mørch Vej 2, 1. sal th.
9400 Nørresundby

Organisation
IOGT er en verdensomspændende, humanitær afholdsorganisation, der er uafhængig af politiske, religiøse og racemæssige interesser.
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Oversigt over
nyttige telefonnumre
Alarm ............................................................................................................................................................................................................................................. 112
Alarm (Falck, Politi) ................................................................................................................................................................................................................ 114
Børnevagten via Politi ......................................................................................................................................................................................... 96 30 14 48
Politigården i Aalborg .......................................................................................................................................................................................... 96 30 14 48
Den Sociale Skadestue ....................................................................................................................................................................................... 98 12 32 92
Psykiatriske Skadestue ..................................................................................................................................................................................... 97 64 37 00
Falck ............................................................................................................................................................................................................................ 70 10 20 31
Lægevagten ............................................................................................................................................................................................................. 70 15 03 00
Nattjenesten, Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune ............................................................................................................................ 70 12 21 11
Telefonrådgivning Psykiatrisk Hospital (døgnåbent) ........................................................................................................................... 98 13 42 02
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien ............................................................................................................................................... 97 64 30 00
Aalborg Sygehus .................................................................................................................................................................................................... 97 66 00 00
AA – Anonyme Alkoholikere ............................................................................................................................................................................ 70 10 12 24
NA – Narcotics Anonymous .............................................................................................................................................................................. 70 20 01 85
Arresthuset Aalborg ............................................................................................................................................................................................ 72 55 87 80
Krisecenter for kvinder, Aalborg .................................................................................................................................................................... 98 19 06 66
Mandecentret, Aalborg ....................................................................................................................................................................................... 70 25 90 19
Reden Aalborg ............................................................................................................................................................................ 40 92 55 65/53 75 30 33
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Udgivet af:
Center for Voksne
Badehusvej 1, 1. sal
9000 Aalborg
Tlf. 9931 7755

