DU ER
ØNSKET,
VENTET
OG
NØDVENDIG
ET KLUBHUS FOR PSYKISK SÅRBARE

"Uden medlemmerne kan
huset ikke fungere – jeg
føler mig som en vigtig brik"
Emilie, medlem siden 2017

Kildehuset-Fountain House Aalborg
Kildehuset er et uvisiteret arbejdsorienteret
klubhus for alle over 18 år med psykisk
sårbarhed. I vores hus har vi fokus på den
enkeltes ressourcer og færdigheder.
Vi vil gerne invitere dig på besøg, så du kan
høre mere om, hvordan vi hjælper hinanden
bl.a. med at støtte faglig, social og psykisk
udvikling.
Gratis og uden tidsbegrænsning
Du er velkommen til at få en uforpligtende
rundvisning alene eller sammen med
bostøtte, ven eller andre for at få et indtryk af
huset. Før du tager stilling til, om du ønsker at
blive medlem af Kildehuset, får du en måneds
introduktion. Medlemskabet er gratis og uden
tidsbegrænsning.

Støtte og socialt netværk
I Kildehuset bliver du støttet i din faglige,
sociale og psykiske udvikling gennem en
struktureret hverdag og inddragelse i alle
typer opgaver omkring det at drive vores hus.
Derudover kan du fx. deltage i intern undervisning eller temadage om sundhed mv.
Vi tager afsæt i dine ønsker og drømme
- det er frivilligt og op til dig, hvad du ønsker
at arbejde med. Herudover har du mulighed
for at få venner samt et kollegialt og socialt
netværk ved at være en del af klubhusfællesskabet.
Der er også mulighed for at afprøve sig selv i
mindre jobs på arbejdsmarkedet på ordinære
vilkår med støtte.

Vores klubhus
Kildehuset er opdelt i tre arbejdsområder:
• Køkken, hvor vi hver dag laver varm, billig
og sund mad med råvarer fra Fødevarebanken, menuplaner og indkøb.
• Kontor, hvor vi arbejder med alt det administrative inkl. kreative opslag på de sociale
medier, VR mm i vores mediehjørne.
• Hus & Have, hvor vi tager os af praktiske
ting, indendørs og udendørs vedligeholdelse, reparationer og havearbejde.
Vores fritidsprogram
Onsdage og søndage har vi fritidsprogram.
Her har vi fokus på socialt samvær, hygge
og kreative aktiviteter. Vi har desuden åbent
på højtidsdage og tager ofte på ture udenfor
huset, hvor relationer også udvikles. Igen er
det frivilligt, om du har lyst til at deltage.

Ring til os
i Kildehuset
og aftal tid på
99 31 60 00
En del af noget større
Kildehuset hedder også Fountain House, fordi vi er ét af ca. 330
fontænehuse fordelt over hele verden, der alle arbejder ud fra:
· A place to come
· A place to work
· A place to belong to
· A place to return to

Åbningstider
Dagprogram:
Mandag – Torsdag
Fredag
Fritidsprogram:
Onsdag
Søndag

8.00 – 15.30
8.00 – 15.00
15.30 – 18.30
11.00 – 15.00

Du kan også ﬁnde og følge os
på både Facebook og Instagram.

www.kildehuset-fountainhouse.dk

Kildehuset – Fountain House
Anders Mørchs Vej 1
9400 Nørresundby
Tlf.: 99 31 60 00
Mobil: 25 20 60 00 (SMS)
kildehuset@aalborg.dk

