
FoRUM Støttecafé
En del af  Åben Fleksibel Rådgivning – Sønder Allé

TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Borgere over 18 år, som har en psykisk sårbarhed, handicap eller andre sociale

udfordringer og som har behov for støtte med jævne mellemrum, men ikke nødvendigvis

på regelmæssig basis. Ligesom ved andre §82-indsatser må borgeren ikke være i

målgruppe til eller modtage §85 (mestringsvejledning) eller andre mere indgribende

indsatser. FoRUM kan derimod være relevant for borgere, som ikke vurderes i målgruppe

til §85, som selv kan opsøge støtte efter behov (på bestemte tidspunkter), være i rum med

andre, acceptere ventetid og ikke har behov for følgeskab. Der er ikke tolk til rådighed,

derfor henvender FoRUM sig til borgere, som taler og forstår dansk eller engelsk.

Vi er selvvisiterende. Indskrivning i FoRUM sker efter en faglig vurdering i ÅFR på baggrund 

af en samtale eller skriftligt fremsendt materiale. Ring til ÅFR eller send en mail via 

hjemmesiden og hør om muligheden for at blive indskrevet i FoRUM.

HVAD ER FoRUM?

FoRUM er et rum i Åben Fleksibel Rådgivning (ÅFR), hvor borgere kan få støtte til fx

post/e-boks, kontakt til offentlige myndigheder, økonomi, samtale om noget, der presser

sig på her-og-nu eller støtte til konkrete problemstillinger. Desuden kan man få vejledning

og støtte til at finde og kontakte et relevant tilbud i en frivillig social forening. Når man er

indskrevet i FoRUM, kan man møde op i caféens åbningstider, når man har behov:

 Åbningstider: Tirsdage kl. 10-12 og Torsdage kl. 14-16.

I FoRUM prioriterer vi forudsigelighed og tryghed for deltagerne. Derfor er der fire faste

socialfaglige medarbejdere, som på skift vil være til stede i FoRUM’s åbningstider.

Desuden vil deltagerne 1 x ugentligt møde en foreningsvejleder fra Frivilligcenter Aarhus

samt møde gæster, der holder korte oplæg om forskellige temaer (fx økonomi m.m.).

HVEM VIL MAN MØDE?

MÅLGRUPPE

HENVENDELSE

Sønder allé 33 (lokale 9)                   87 13 39 97                    aarhus.dk/soenderalle


