
Rummer alle

God til komplekse 
forløb

Tilbudsnummer: 1.314.386 

Ressourceforløb: 2.172.722

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Mandag 9:30-21:00 

Tirsdag 9:30-15:30 

Onsdag 9:30-15:30 

Torsdag 9:30-15:30 

Fredag 9:30-15:30 

Lørdag Lukket 

Søndag 11:30-15:00

Tlf: 86 11 77 03 

Mail: vibyfaglig@kfumsoc.dk 

www.cafe-parasollen.dk

Grundtvigsvej 4, 

8260 Viby

Arbejdsområder
• IT på brugerniveau

• Administrative opgaver

• Pedel/havearbejde

• Tilberedning af mad, bag-
   ning og guidning i levneds-
   middel håndtering

• Rengøring

• Betjening af caféens
   gæster og kassebetjening

• Pædagogisk arbejde:
   Samvær og aktiviteter m.
   gæster i caféen

• NADA akupunktur og 
   terapi

• Solstrålen, som er et krea-
   tivt værksted

• Socialrådgivning

• Mulighed for uddannelses-
  afklaring: pædagog-, 
  køkken- og socialrådgiver- 
  arbejde. 

Information

Hvis du vil høre mere

Godkendelse

Visitation

Timetal

Starttidspunkt

Varighed

Følgeudgifter

Primære kontakt: Tina Klit

Sekundær kontakt: 
Daglig leder, Allan Majholm

Job og uddannelse: afdelingsleder skal 
godkende forlængelse.

Café Parasollen kontaktes telefo-nisk 
og visitationssamtale aftales.

Aftales individuelt i samarbejde m. 
borger og jobkonsulent i Jobcentret.

Løbende indtag.

Op til 13 uger, med mulighed for for-
længelse.

Evt. kursus og terapi efter aftale.

Mail: vibyfaglig@kfumsoc.dk

Mail: amj@kfumsoc.dk
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Café Parasollen er

Målgruppe

Et socialt værested, hvor der kan 
købes hjemmelavet mad
 
Stedet hvor der er mulighed for 
at få en snak om livet
 
Stedet, hvor mennsker mødes og 
er sammen med andre
 
Stedet, hvor dagens avis kan 
læses
 
Et alkohol- og stoffrit sted 
“Kirkens dagligstue” og “mors 
køkken.”

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
- LAB § 6.3

Aktivitetsparate uddannelsesmodtagere 
- LATB § 65

Ressourceforløbsmodtagere  
- LAB § 6.8 (3 pladser) 

Målrettet

Type af tilbud

Tilbuddet henvender sig til men-
nesker i udsatte livssituationer med 
komplekse problemstillinger som:
 Misbrug 

 Isolation

 Manglende eller sparsomt netværk

 Lavt selvværd

 Psykiske udfordringer

 Fysiske begrænsninger

 Manglende eller negativ arbejds
 erfaring

 Begrænset sociale kompetencer

 Mange afbrudte forløb

 Mange nederlag

Vejledning og opkvalificering § 91
Ressourceforløb

Fokuspunkter i 
forløbet
• Faglig opkvalificering

• Progression i timetal

• At lære at samarbejde

• At tage selvstændige 
   initiativer

• Ansvarlighed for egne 
   opgaver

• Mestringsstrategier

• At lære at overholde 
   aftaler

• Håndtering af travle 
   perioder

• Retningslinjer for samvær
  og samarbejde

• At indgå i socialt og 
   kollegialt fællesskab

Mål med indsats

Hovedlinjer i 
forløbet

Målet er at styrke den enkeltes:

   Faglige kompetencer 

   Sociale kompetencer 

   Personlige kompetencer

Opkvalificerings- og vejledningsforløb 
er individuelt tilrettelagt.
  
Borgeren får tildelt fast støtte-kontakt 
person. Borgeren indgår på lige fod 
med øvrigt personale. 
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