Tilbud til dig, som skal have
socialpædagogisk støtte

Godt fra start

Hvad sker der i TAF?

Du har fået bevilget socialpædagogisk støtte efter lov om Social Service af sagsbehandlere i Social- og Handicapcenteret.

TAF har lokaler på Solsortevej 9B, hvor du mødes med medarbejdere og andre som
har brug for støtte hver mandag mellem kl. 9.00 – 13.00. Der er kaffe på kanden og
nybagte boller.

Vi ved, at det er vigtigt, at du kommer godt fra start med din støtte. Så er der størst
mulighed for, at du får glæde af støtten.
Derfor starter du i et tilbudsafklaringsforløb – vi kalder det TAF. Målet er, at vi sammen med dig skal finde ud af, hvordan støtteteamet i Socialpsykiatrien bedst kan
støtte dig i at nå de mål, som der er sat for din støtte. Vi skal sammen med dig afklare, hvilke gruppeforløb du kan have glæde af, og hvad du ellers har behov for.

Når du starter, bliver du inviteret til en opstartssamtale med en medarbejder. Her taler vi om, hvad der fylder mest lige nu, og lærer hinanden lidt bedre at kende.
Herefter mødes du med medarbejdere og andre, som har brug for støtte i TAF. Her
taler I om det, I har brug for hjælp til, giver sparring til hinanden og får konkret hjælp
til, hvordan du eksempelvis kan forholde dig til en samtale, et brev eller andet du skal
i ugen.
Hvis der er behov for det, vil medarbejderne i løbet af den første måned besøge dig
derhjemme, og tale med dig om, hvordan du klarer dit hjem i hverdagen.

Forløbet ser sådan ud:

Igennem forløbet lærer medarbejderne dig og dine behov at kende. Når du og medarbejderne er afklarede med, hvilken form for støtte, du vil have glæde af, holdes en
afslutningssamtale, hvor du hjælpes videre til den støtte, du herefter har brug for. Det
kan fx være i gruppetilbud, evt. suppleret af individuel støtte. Samtalen holdes senest
efter 8 uger.
Du kan fortsætte i TAF indtil dit tilbud starter op. Når du er startet i dit tilbud kan du
fortsat komme i Værestedet eftermiddag og aften. Værestedet ligger i samme lokaler
som TAF.

Uvisiteret værested

Gruppeforløb

Borger med bevilling

TAF- forløb

Eksterne tibud fx Shared
Care, gældsrådgivning,
misbrugsbehandling

Individuel støtte/samtale

Du kan kontakte TAF i Værestedet mandag kl 9.00-13.00 på Tlf. 43 35 25 66

Vi bruger gruppeforløb
Det gør vi, fordi vi har erfaringer med, at det er en god måde at støtte dig på. Ved
at være sammen med andre i samme situation, opstår der ofte et fællesskab om at
hjælpe hinanden. Et fællesskab og netværk, som rækker ud over selve støtteforløbet.
Vi sørger for at, at hvert møde bliver en god oplevelse og alle går hjem med lysten
til at mødes igen. Ofte laver deltagerne selv aftaler om at følges ad til gruppen eller
mødes i lokalområdet, går i biografen o.s.v.
Alle de ting som andre også gør!

Som eksempler på gruppeforløb kan nævnes
•
•
•
•

Samfundsliv (få styr på økonomien, kontakt til offentlige myndigheder…)
Social færdighedstræning (arbejde med sociale komptencer…)
Stemmehøring
Sundhedstilbud (Shared care...)

