
Í Fountainhúsinum eru vit  
sann førd um, at øll kunnu fáa 

eitt virki lív.

Tað týdningarmesta er at hava 
inni hald í gerandisdegnum og 

onkr an at luta tað við

Limaskapurin er fyri øll, 
búsitandi í Føroyum, er 
sjálvboðin og ókeypis

Fountainhúsið
Hevur tú sosialar og/ella sálarligar av bjóð
ing ar, og ert tú ikki á ar beiðs markn að in um?

Kundi tú hugsað tær at komið í gongd aft ur, 
og hevur tú tørv á at fáa innihald í ger and is
dag in?

Fountainhúsið er eitt arbeiðsrættað til boð, 
og er eitt vælegnað stað at menna før leik ar 
og styrkir, so tú aftur kann koma í gongd við 
ymiskt, sum tú ynskir í ger and is degn um.

Hevur Fountainhúsið  
tín áhuga?

Ring til okkum ella kom inn á gólvið og fá 
eitt óbindandi prát. 
 
Um tilboðið ljóðar áhugavert, kunnu vit 
gera nærri avtalu um byrjanarsamrøðu. 
Møgu leiki er fyri at royna teg í tríggjar 
mán að ir fyrst, fyri at síggja, um hetta er 
nakað fyri teg.

Fountainhúsið
Tinghúsvegur 12
100 Tórshavn

Tel: (+298) 32 00 12
Mobil: (+298) 28 80 12

fountainhus@fountainhus.fo

Sí meira kunning á:
www.fountainhus.fo

Vælkomin í Fountainhúsið
Mánadag, týsdag og hósdag 9.00 til 16.00, 

Mikudag 9.00 til 13.00

Fríggjadag 9.00 – 12.00

Fountainhúsið

mynd: Ingi Sørensen.



Vit kunnu bjóða

 • Ein skipaðan gerandisdag við týdningar
miklum arbeiðsuppgávum.

 • Endurvenjing av styrkjum – bæði fakliga, 
persónliga og sosialt.

 • Vegleiðandi og stuðlandi samrøður.

 • Tilrættalegging av framtíðarætlanum 
saman við tí einstaka.

 • Førleikametan og útgreining av 
virkismøguleikum.

 • Skapan av relatiónum og felagsskapi

Arbeiðseindirnar

Køkur/Kafé

Arbeiði í køkinum umfatar innkeyp, mat ar
skrá, at gera mat og reingerð.

Kaffi/te verður gjørt, og okkurt gott aftur
við.

Skrivstovan

Í skrivstovuni verður alt fyrisitingarligt ar
beiði gjørt, m.a. telefonavgreiðsla, fund ar
frá sagn ir, bókhald og heimasíðugerð.

Húsið og urtagarðurin

Viðlíkahald og reingerð innan  og 
uttandura, og urtagarðsarbeiði.

Annað virksemi.

Møguleiki er at luttaka á ymiskum 
skeiðum. Limir eru við til at avgerða hvørji 
skeið verða sett í verk, treyta av, at nóg 
nógvir luttakarar eru. 

Dømi um skeið: træarbeiði, seyming, 
fitness, listterapi, badminton o.a

Skeiðini eru tíðaravmarkaði.

Hvat er eitt Fountainhús?

Fountainhúsið er eitt sosialt og ar beiðs
rætt að tilboð til fólk í aldrinum 1867 ár, 
sum hava ella hava havt sosialar og/ella 
sálarligar av bjóðingar. 
 
Vit halda, at øll kunnu gerast betur fyri 
og mennast ígjøgnum týðandi relatiónir, 
felagsskap, arbeiði ella útbúgving. 
 
Vit arbeiða miðvíst við at jarða fordómar 
mótvegis fólki við sosialum og sálarligum 
av bjóðingum. Hjá okkum verður ikki tikið 
støði í sjúkuavgerðum, men í menn ingar
møguleikum og styrkjum hjá hvørjum 
einstøkum. 
 
Eitt umhvørvi, har møguleiki er fyri at venja 
sosialu og fakligu førleikarnar í einum 
trygg um umhvørvi, og í eini ferð, sum hvør 
ein stak ur sjálvur hevur tørv á. 
 
Eitt tilboð, har møguleiki er fyri at verða  
stuðlaður í at brúka styrkir og byggja upp 
førleikar, so møguleikin fyri at klára seg 
betur í arbeiði og skúla økist.

Málið er, at hvør 
einstakur kemur 
at kenna, at:

 • ein megnar nakað

 • ein er nakað

 • brúk er fyri einum

 • ein ger mun

Eitt umhvørvi við arbeiði 
og sosialum felagsskapi, 
har fólk við sosialum og 
sálarligum avbjóðingum 

eru limir í húsinum.

Stuðul at 
koma til 

arbeiði ella 
lesnað


