Hvem kan henvende sig?

Har du mødt et
menneske, der har
brug for hjælp?

Alle kan henvende sig direkte til Det opsøgende team.
Du behøver ikke at blive involveret mere i sagen efter, du har henvendt dig til os.
Ønsker du at være anonym, respekterer vi det.
Kontakt os, hvis du bliver opmærksom på en
borger, som ser ud til at trænge til støtte, kontakt og omsorg.

Det opsøgende team
Tlf.: 61 80 02 33

Det opsøgende team

Måske kender du en, der har
brug for støtte
Måske har du kendskab til et menneske med
en sindslidelse, der lever isoleret og uden netværk, og som ikke modtager nogen form for
hjælp.
Nogen hører man ikke noget til. De gemmer
sig bag nedrullede gardiner, og magter ikke
kontakt med andre mennesker.
Andre kan virke provokerende med råberi og
larm til gene for naboerne.
Deres boliger kan være forfaldne med tilgroet
have, bunker af affald og en overfyldt postkasse.
Hvad kan du gøre, hvis du bemærker nogle af
disse tegn?

Det er vigtigt at blande sig
Måske har du ikke lyst til at blande dig direkte.
Det er imidlertid både vigtigt og rigtigt at reagere.
De mennesker, som har allermest brug for
støtte og omsorg, opsøger ofte ikke selv hjælp.

Her kan du fortælle om din bekymring
I Viborg Kommune er der et opsøgende team,
som støtter de mest isolerede borgere i egen
bolig i kommunen.
Vores målgruppe er borgere med psykiske
vanskeligheder, som ikke selv formår at søge
hjælp.
Vi er underlagt tavshedspligt, og både du og
dem vi henvender os til har ret til fuld anonymitet.

Hjælp på den enkeltes præmisser
Vores job handler i første omgang om at forsøge at skabe kontakt til den enkelte borger.
Målet er at hjælpe mennesker med en sindslidelse til at få et mere værdigt liv på egne præmisser og en bedre livskvalitet.
Ved behov kan vi formidle kontakt til den rette
hjælp.
Din henvendelse kan være det første skridt til,
at et andet menneske får det godt igen.

