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Lunds Fontänhus

Vi funkar alla olika

Tillsammans är vi oslagsbara

VÄGAR VIDARE

F

Projekt Exa(k)t! | En Väg Framåt

Inspiration och gemenskap för dig med psykisk
ohälsa som vill ha stöd i studier och arbete.

Det är lätt att
kunna bidra hos oss.
Projekt Exa(k)t

Projekt Exa(k)t är ett initiativ med fokus på att stödja personer med
psykisk ohälsa i frågor som rör karriär och yrkesliv. Projektet erbjuder IPShandledning, stöd i jobbsökande samt arbetslivs- och karriärträffar med sikte
på yrkeslivet. Vi fokuserar på individens kompetens och utbildning och
försöker matcha mot rätt jobb inom Lunds kommun eller hos annan
arbetsgivare. Projekt Exa(k)t är ett samarbetsprojekt mellan Lunds
Fontänhus, Lunds kommun, Arbetsförmedlingen och Finsam.

En Väg Framåt

En väg framåt är en studieenhet på Lunds fontänhus som hjälper dig
som studerar att fullfölja dina studier och ha en god psykisk hälsa under
tiden! Vi erbjuder kontinuerlig individuell handledning och stöd,
studieplatser, workshops, sociala aktiviteter och studiegrupper!
Vi har även en prokrastineringsgrupp!

Bygg din vardag
med oss

Lunds Fontänhus är en ideell organisation som riktar sig
till personer med psykisk ohälsa. Hos oss finner du
arbetsgemenskap, studiestöd och meningsfulla relationer.

Möte kl. 9:15 och 13:00 på våning 2 varje vardag på Lunds
Fontänhus, här planerar vi vår arbets - och studiedag
tillsammans! Var med och strukturera din dag!
Vi har öppet alla vardagar. Lunch serveras kl. 12 — 30 kr
för medlemmar.

Veckokalender
Vi gör kul saker hela dagen.
Varje dag.

Brunch varje
söndag på Lunds
Fontänhus
kl. 11-14

Måndag
9:15

Morgonmöte

Tisdag
Morgonmöte
(09:30-11:00)
Första
tisdagen varje
månad,
planeringsmöte för En
Väg Framåt och
Projekt Exakt

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

Morgonmöte

Torsdag
Morgonmöte

(9:30-10:30)
Drömförfattare
(Grupp i
kreativt
skrivande)

Fredag
Morgonmöte
(9:30-12:00)
Frukostpomodoro med
Helga och
Jacqueline
på
Föreningarnas
Hus

(11:00-12:00)
Yoga & tai-chi
med Jamie &
Niklas
(12:30-13:00)
Lunchpromenad
med Anne

12:00

13:00

Onsdag

ett möte

(14:00-16:00)
Prokrastineringsgrupp på
Föreningarnas
Hus

ett möte
(14:00-16:00)
Nätverksträff

ett möte
(13:15-15:00)
Pomodoro
studiegrupp
med Jamie

(16:00-19:00)
Onsdags-häng.
Pysselgrupp,
spel, fika
och målarkurs!

ett möte

(13:00-16:00)
Pomodoro
studiegrupp
med Anna och
Niklas på
Föreningarnas
Hus

ett möte

(14:00-15:00)
Fredags Afterwork!

(14:00-16:00)
Musikgrupp på
studiefrämjandet med
Per

v POMODORO är en studieteknik som innebär studier i 25 min pass, varvat med 5 min pauser. På Fontänhuset sker detta i
grupp. Ta med dina egna studier eller ditt eget arbete och få positiv draghjälp av andra.

Nätverksträffar
På nätverksträffarna arrangerar vi
workshops och föreläsningar med anknytning
till studier, arbete och psykisk hälsa.
Nätverksträffarna är på Lunds Fontänhus
kl. 14 - 16

September

4/9_KICK OFF!
På naturcentrum med god mat, workshop om “balans i vardagen” och
promenad i naturen. Heldag. (En väg framåt och Exa(k)t)
11/9_Olika vägar att hitta jobbet!
Konsekvens-tänk och inspiration med Sebastian Ståhl. (Exa(k)t)

18/9_Struktur och skrivande. Hur hänger det ihop?
Ta med det bästa inför terminen! Med Eva Andersson från Studieverkstan.
(En väg framåt)
25/9_CV och personligt brev
Workshop: Ta gärna med underlag så arbetar vi tillsammans. Med Anne,
Sebastian och Elisabeth. (Exa(k)t)
2/10_Fixa grupparbetet!
Workshop! Bra att veta om grupper och gruppdynamik. (En väg framåt)

Oktober

7/10 till 14/10_Skåneveckan för psykisk hälsa
Se utåtriktade events. (Exa(k)t)

16/10_Hur kan jag hitta ro i vardagen?
Vi går igenom olika strategier utifrån b.l.a mindfullness. (En väg framåt)
23/10_Skapa ett hållbart arbetsliv!
Workshop med Anne och Sebastian.
30/10_Höstlov

Sponsorer
Carl Jönssons
undertödsstiftelse

November

6/11_Ett arbetsstöd i fickan?
Patrik Engdal m.fl, från forskningsprojektet mWorks delar erfarenheter
kring vad som underlättar återgången till arbete. (Exa(k)t)
13/11_Undvik stress, förebygg för bra hälsa
Föreläsning (film) med Emanuel Nilsson. (En väg framåt)

20/11_Känsloskolan
Med Karin Perry leg. terapeut. (En väg framåt och Exa(k)t)

27/11_Hur vet jag vad jag vill jobba med/
utbilda mig till? Vad är viktigt för mig? Med Cecilia Johansson,
studievägledare på Lunds Universitet. (En väg framåt)

4/12_Härskartekniker!
Att känna till och bemöta dem! Magnus Nylander,(Exa(k)t)

December

11/12_Minnestekniker och inlärning
Föreläsning. Med Lasse Lindhagen. (En väg framåt)

Många nyheter och mycket kul tillkommer efterhand på vår hemsida
under terminen: www.lundsfontanhus.se/kalender
För programuppdateringar och påminnelser kontakta oss, så lägger
vi till dig i aktuell sms-grupp.

Fika ingår alltid vid
våra nätverkstäffar!
Träna med Lunds Fontänhus!

Friskvård

Tisdagar kl.14:00-15:30_ Styrketräning, konditionsträning, motionssimning på Högevall.

Onsdagar kl.11:00-12:00_ Tai-chi, yoga, och meditation med Niklas och Jamie, i Fontänhusets källare.
Onsdagar kl. 12:30 _ Lunchpromenad med Anne.

Torsdagar kl.14:00-15:30_ Styrketräning,
konditionsträning, motionssimning på Högevall.

Vill du ta del av rabatterad träning och gruppträning på
Actic som medlem hos oss? Kontakta Johan Malmborg för att
lista dig. tel. 046-120195.

Sociala Aktiviteter
Exa(k)t och En Väg Framåt

Utåtriktade Events!

13/9_Torsdag
Minigolf på Bulltofta!
Vi möts upp på Fontänhuset kl.16.

15/9_Lördag
Kulturnatt på Fontänhuset! Kl.15-22.
Kulturchockterapi 450 volt! Konstutsällning, musik, scen och café samt
filmpremiär av "Sankt Lars - det va ju
där dårarna satt"

27/9_Torsdag
Vandring i Skrylle. Vi möts upp på
Fontänhuset kl.9:30.

31/10_Onsdag
Taco Night på Lunds Fontänhus! Tacos
och bra sällskap. kl. 17 - 19. Öppet för
hela huset.
18/11_Söndag
Skissernas Museum. Vi möts upp på
Fontänhuset kl.15:00.
30/11_Fredag
Filmkväll, kl.19. Mer information
kommer.

22/9 till 23/9_Helgen
Skördefest i Stadsparken i Lund. Va
med och presentera Fontänhuset!

7/10_Söndag
Run
for
Mental
Health
i
Lund! Lopp på 1 eller 5 km. Anmäl
dig på Fontänhuset.
12/10_Fredag
Avslutning av Skåneveckan på
Baravägen. Musik, föredrag, och
mingel. kl.10-17

Prokrastineringsgrupp

Högtider
2/11_Fredag
Halloween-fest.
kl.17-20, föranmäl dig.
13/12_Torsdag
Luciafirande. kl.14
19/12_Onsdag
Julbord. kl.13-15,
Föranmäl dig

24/12_Måndag
Julafton. kl.11-14,
Föranmäl dig.

31/12_Måndag
Nyårsfest! Tid kommer!

.....Skjuter du ständigt upp moment i skola/jobbsök? Sitter du i sista minuten och försöker slutföra dina uppgifter, eller ger du helt enkelt upp. Vi är många som prokrastinerar. Nu finns en
grupp som jobbar enligt en modell med forskningsstöd för att ändra uppskjutarbeteende och få
saker gjorda. Låter det som något för dig? Varmt välkommen! Möten hålls på Föreningarnas Hus.

Start: Måndagen den 10 september kl 14-16. Föranmälan krävs: maila till
Därefter: Måndagar 14-15:30 varje vecka.
anna.espmarker@lundsfontanhus.se

Kontakt
EN VÄG FRAMÅT
Anna Espmarker
Handledare, supported
education
anna.espmarker @
lundsfontanhus.se
073-5042833
Helga Ásgeirsdottir
Handledare, supported
education
helga.asgeirsdottir @
lundsfontanhus.se
073-5350970

Nyfiken på Lunds Fontänhus? Kontakta
någon av oss för ett första besök.
PROJEKT EXA(K)T
Anne Schildt
Handledare & Arbetsspecialist
anne.schildt @
lundsfontanhus.se
076-3246503
Sebastian Ståhl
Handledare & Arbetsspecialist
sebastian.stahl@
lundsfontanhus.se
073-5285556

Jamie Woodworth
Kommunikatör/sociala aktiviteter/ friskvård
jamie.woodworth@lundsfontanhus.se

ADRESS

Lunds Fontänhus Kävlingevägen 15
tel. 046 120195
Öppettider
Mån, Tis, Tors: 9 - 16 Ons: 9 - 19
Fre: 9 - 15 Sön: 11 -14

