
Kontakt til Udsatterådet
Du kan altid kontakte Udsatterådet, hvis du har spørgsmål eller 
oplever, at der er generelle problemer for socialt udsatte i Faxe 
Kommune, der ikke er nok fokus på. Udsatterådet tager alle 
henvendelser alvorligt, og hjælper gerne med at få politikkernes 
opmærksomhed på generelle problemer.

Du skal altid være velkommen til at fortælle om dine 
udfordringer også selvom du er i tvivl om det er generelt, hvis vi 
får tilpas mange henvendelser om et bestemt problem, så er 
det jo generelt.

Husk ikke at sende fortrolige oplysninger i en mail. 

Du kan læse mere om Udsatterådet her: 
https://www.faxekommune.dk/politik/byraad-udvalg/raad-
naevn/udsatteraadet

Venlig hilsen

Faxe Kommunes Udsatteråd

Formand: Næstformand: 
Claus Cubbin  Klaus Duelund
mail: clausc@live.dk mail: 

Tlf.: 42325149 kdj@socialmentorerne.dk 

Udsatterådet i Faxe Kommune
Formål:
Udsatterådets  formål er at give borgere med særlige sociale 
problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes 
opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og 
synspunkter.

Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at 

 de har udfordringer med at blive hørt.

 at det politiske niveau får et rådgivende organ på 
området

 at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for 
eksempelvis forvaltningen og Socialudvalget

 at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med 
særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe 
Kommune

Målgrupper: 
 hjemløse

 misbrugere

 prostituerede

 traumatiserede

 sindslidende

 økonomisk udsatte

 ensomme
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Vidste du, at:
 Der er tre væresteder i Faxe Kommune

Perlen og 76F - Fristed hvor alle kan komme - også anonymt!
Faxe Kommune tilbyder to væresteder, Værestedet 76F i Faxe 
og Perlen i Haslev. Værestedet 76F og Perlen er til de, der har 
brug for at opbygget et trygt netværk og øge deres livskvalitet 
gennem samvær med andre mennesker. Der er flere 
muligheder for at deltage i aktiviteterne på værestederne.

På værestederne tilbydes ligeledes anonym rådgivning af 
ansvarlige rådgivere. Kontakt teamleder Anette Dalby 
Færgegaard på anfab@faxekommune.dk. 

Café Paraplyen - stedet, hvor man som voksen kan få nye 
bekendtskaber
Hvor går man hen, hvis man vil møde nogle søde og flinke folk, 
som også har lyst til at møde eller 'virke' sammen med andre?

Svaret for mange har været at tage skridtet og komme hen i 
Café Paraplyen på Vestergade i Haslev og deltage i husets 
aktiviteter. Kontakt leder Anette Hougaard på på tlf. 2216 3100. 

 Der i Faxe Kommune er en borgerrådgiver

Borgerrådgiveren i Faxe Kommune hedder Anne Thielemann. 
Anne har kontor i stueetagen på Rådhuset i Frederiksgade 9 i 
Haslev. 

Telefon: 5620 3705 – send digital post via eboks direkte til 
Borgerrådgiveren. Se mere på: 
Hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/om-
kommunen/borgerraadgiveren 

Borgerrådgiveren kan vejlede dig

 hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig med dit 
spørgsmål.

 hvis du vil klage, ved at finde ud af, hvem der evt. kan 
klages til og hjælpe dig med at formulere klagen.

 om dine rettigheder i forbindelse med din 
sagsbehandling. F.eks., hvor lang tid må din 
sagsbehandling vare, hvordan skal en afgørelse forstås, 
hvordan kan du forvente at blive behandlet. 

 Der i Faxe Kommune er et gadeteam

Gadeteamet består af en sygeplejerske og en socialarbejder. 
KONTAKT indenfor almindelig arbejdstid

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Gadeteamets formål er, at udsatte borgere får

 relevant behandling af fysiske og psykiske 
tilstande/sygdomme

 færre negative følger af misbrug

 bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand

 en helhedsorienteret social- og sundhedsindsats

Mia Sørensen, social-sygeplejerske. Telefon: 51206816. Træffes 
kun mandage og torsdage i dagtimerne. E-mail: 
misob@faxekommune.dk 

Jørgen Olsen, Socialkonsulent. Telefon: 22602002. Træffes bedst 
mandage og torsdage. E-mail: jol@faxekommune.dk 

 Der er botilbud & aktivitets- og beskæftigelsestilbud 
og mulighed for mentorstøttei Faxe Kommune

Hvis du har behov for hjælp og støtte, kan du kontakte 
Socialcenteret ved at ringe til kommunens hovednummer i 
telefontiden. Telefon 56 20 30 00, telefontid: 

Mandag 9-10, Tirsdag 9-10, Torsdag 9-10, Fredag 9-10

Indeholder din mail personlige oplysninger, skal den sendes med 
digital post.
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