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FONTÄNHUSET NYKÖPING
Medlem i Clubhouse Internaonal

Är du drabbad av psykisk 
ohälsa? 

Välkommen till Fontänhuset
- tillsammans skapar vi

mening och 
bryter isolering



Vi har öppet för dig:  

 Vardagar  08.00-16.00 

 Onsdagskvällar 16.00-19.00   

 Söndagar  10.00-14.00  

Vi skapar 

mening 
och 

BRY TER
i s o l e r i n g
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Reach Out

Alla kan ha perioder i livet där man har det extra jobbigt och inte vill eller orkar vara social. Här på 

Fontänhuset ser vi till att hålla kontakten med våra medlemmar, även och särskilt om de av någon 

anledning inte kan eller vill delta i vår verksamhet. Allt för att ingen ska känna sig isolerad eller 

bortglömd. 

Genom alla år som vi har funnits i Nyköping har vi gjort allt från sjukhusbesök till att knacka på dör-

ren. Ibland räcker det med ett enkelt sms eller ett telefonsamtal för att man ska orka ta sig utanför 

dörren eller upp ur sängen. Det vi kallar för Reach Out är frivilligt och bygger på medlemmens egna 

önskemål om hur han eller hon vill bli hjälpt.  

Fontänhuset Nyköping - för dig som söker en plats att hämta ny energi på i ett socialt sammanhang. 

Vi riktar oss till dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Hej Kim!
Vad tråkigt att höra att 
du inte mår bra.
Kan vi ringa upp dig?
// Fontänhuset

Ja, gör så
// Kim

Hej, mår inget vidare 
- orkar inte komma till 
fontänhuset idag, 
känner mig nere // Kim
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Vår verksamhet

Arbete, delaktighet och social gemenskap

Det första fontänhuset startades 1948 i New York av en grupp före detta mentalvårdspatienter. 

Ambitionen var att skapa ett alternativ till den traditionella psykiatriska vården med fokus på 

det friska. Idag finns fontänhusen i över 30 länder. Fontänhusens modell är en psykosocial 

arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen 

till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom 

arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter 

förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå 

i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande 

miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta. 
 

Fontänhusen är en medlemsburen verksamhet

Den arbetsinriktade dagen erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och är fördelade 

på enheter som bland annat innefattar kök, kontor och ekonomi. Medlemmar deltar aktivt 

i husets drift, till exempel lagar mat, städar, renoverar, bemannar receptionen, hanterar 

post och mail, uppdaterar hemsidan och sociala medier, bokför och tar emot studiebesök. 

Det vill säga alla typer av uppgifter som ingår i driften av fontänhusets verksamhet. 

Arbetet utförs av medlemmar och handledare sida vid sida med målet att var och en ska 

nå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet.
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Vår personal

” Det är väldigt stimulerande att träffa människor 

med så olika bakgrund och livserfarenhet.

” Dagarna är väldigt varierande och utvecklande.

” För att kunna driva huset framåt så är det 

viktigt att vi är många.

” Att få följa människor från botten till vidare 

utveckling är så spännande.

” Att kunna hjälpa till självständighet och se hur 

människor klarar mer än det trott.

” Vi möter så många fantastiska personer, 

och i varierande åldersgrupp, allt mellan 18-70.

Vårt uppdrag är att engagera, entusiasmera och stå för kontinuitet i våra medlemmars dag. 
Vi arbetar sida vid sida med medlemmarna och bestämmer tillsammans. 
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Så här säger några av våra handledare om sitt arbete på Fontänhuset:



Anhöriginformation

  

Anhörigintervju (samtal mellan Fontänhuset och Liv, mamma till Tessan)

- Varför är Fontänhuset bra för Tessan?  

- Annars tror jag inte hon hade levt idag! 

- Vad tror du verksamheten har gjort för henne?  

- När Tessan började hos er 2004 så hämtade ni henne varje morgon och skjutsade hem henne. 

  Utan det hade det aldrig gått.

- Hur kände du när Tessan började på Fontänhuset?   

- Det tyckte jag var jättebra, jag hade mitt jobb och det var lugnt.

- Hur underlättade Fontänhuset för dig?   

- Det var lugnt och en lättnad att jag visste att hon var på Fontänhuset. 

  När hon var på Fontänhuset kunde jag slappna av. 

- Hur beskriver du Fontänhusets betydelse idag?   

- Det behövs. Tessan blir orolig annars om hon är ledig och bara går hemma. 

  Jag är så glad att ni finns!

- Tror du Tessan känner sig meningsfull?  

- Ja.

- Visste du något om Fontänhuset innan Tessan hittade dit?   

- Nej, jag tänkte då att det var skönt att det fanns ett ställe hon kunde gå till.
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Företagsinformation 

Vi skapar mening och bryter isolering 

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation 
med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som 
stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. 
Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för 
Sveriges 12 befintliga fontänhus och att starta nya. 
För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen visat sig vara en 
effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute 
for Mental Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever 
mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra 
rehabiliteringsprogram. 

En väg tillbaka till arbetet  

Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom 
forskningsvärlden - Fontänhusmodellen är effektiv. 
Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för 
sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten. 
Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står 
långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.

Är du företagare?

Som företagare kan du stödja oss ekonomiskt eller via arbete och praktik. 
Kanske har du medarbetare som är drabbade, eller deras närstående? 
Om du behöver vår hjälp så är du varmt välkommen att höra av dig till oss - vi kan 
hjälpa till med rehabilitering.
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FONTÄNHUSET NYKÖPING
Medlem i Clubhouse Internaonal

Det goda i livet 

ger kraft 
att växa sig 
S TA R K

Mat

Kaffe

Trygghet

Gemenskap

Trivsel

Ring oss: 0155-26 81 40  
Mail: fontanhuset@nykoping.nu
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