
Projekt Havnen

MÅLGRUPPE

Målgruppen til ”Projekt Havnen” er unge 
hjemløse i alderen 18 til 29 år. 

De unge er kendetegnet ved at have et liv i 
kaos og en oplevelse af ikke at kunne blive 
rummet i andre tilbud. 

De kan eksempelvis have svære psykiatriske 
udfordringer og/eller misbrug - dog ikke i en 
grad, hvor de ikke kan indgå i et samarbejde. 

Det forventes, at målgruppen har et behov 
for en håndholdt fleksibel støttende indsats, 
er motiveret for forandring samt deltagelse i 
husets aktiviteter. 

De unge tilbydes indflytning i Havnegade 
hvor vi samarbejder tæt omkring de unges 
udfordringer. Hver enkelt ung får tilknyttet 
én primær kontaktperson. 

Målet er at de på sigt kan bo i egen bolig 
og skabe sig et selvstændigt og værdigt liv.

Vi tilbyder følgeskab på mange planer 
herunder udredning af den unges 
situation, brobygning, forståelse af 
systemet samt social træning. 

Ophold i Havnegade indebærer en 
fleksibel håndholdt indsats i tæt 
samarbejde med den unge og dennes 
netværk. Grundlaget for samarbejdet er 
den unges drømme og motivation.
Vi har fokus på inklusion i samfundet og 
tilbyder aktiviteter i og udenfor huset. 

Personaledækning er fra kl. 8 til 21.00 i 
hverdage samt weekend og helligdage fra 
kl. 9 til 16.

Efter ophold i Havnegade støttes den unge 
ud i egen permanent bolig, hvor der ydes 
støtte i op til et år. Her tilbydes en massiv 
indsats for at sikre at den unge kan 
fastholde en stabil tilværelse i en egen 
bolig. 

Vi vægter, at de unge oplever psykisk og 
fysisk bedring, så de kan blive i stand til at 
opnå selvforsørgelse.

• Afdelingsleder Conny Windfeldt tlf. 

51575310.

• Alternativt kan Teamkoordinator 

Louise kontaktes på tlf. 41856057.

I er altid velkomne til en snak og en kop 

kaffe i Havnegade.

Adressen er:   Havnegade 22 A

8000 Aarhus C.

Vi er selvvisiterende og al 

henvendelse sker til: 


