
HOVEDHUSET  
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 

ALLE KAN NOGET – OG ALLE ER GODE TIL NOGET 

HovedHuset er en arbejdsplads og et socialt fællesskab for 

mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade.  

 

Som medlem (bruger) af HovedHuset er du med til at drive huset i et 

ligeværdigt samarbejde med andre medlemmer og husets 

medarbejdere. Det betyder, at du pa tager dig forskellige 

arbejdsopgaver, som skaber værdi for fællesskabet.  

Arbejdsopgaverne kan være inden for køkken, kontor, it, service eller 

have eller noget helt andet.  

 

Du støttes i at udnytte dine ressourcer i arbejdsfællesskabet og i at 

kompensere for det, som er blevet vanskeligere for dig efter din 

hjerneskade.  

 

Der er ikke krav til, at du skal kunne noget bestemt. Til gengæld 

tilbyder vi dig et trygt fundament for, at du kan udvikle dig i dit eget 

tempo og fa  en aktiv og meningsfuld hverdag i fællesskabet. 

Aktiviteterne tilpasser vi til dine ressourcer, og vi tager 

udgangspunkt i dine egne ønsker og interesser.   

  

HVAD FÅR DU I HOVEDHUSET? 

◼ Et unikt arbejdsfællesskab, hvor du selv er med til at sætte     

dagsorden. 

◼ En meningsfuld hverdag, hvor du kan bringe dine ressourcer i spil 

i et trygt og rart miljø. 

◼ Personlig, faglig og social udvikling gennem de daglige aktiviteter. 

◼ Sociale aktiviteter og samvær med andre hjerneskaderamte.  

◼ Forståelse for de udfordringer, du har efter din hjerneskade.  

 

 »For mig er det vigtigt at få lov til at bidrage med 

det, jeg kan. Det er som at gå på arbejde igen, bare 

under mere afslappede forhold« - Tommy. 
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Et unikt arbejdsfællesskab 
for dig, der er ramt af en 
hjerneskade 



MÅLGRUPPE 

Du er i HovedHusets målgruppe, hvis du: 

 

◼ Har fået en hjerneskade efter sygdom eller ulykke 

◼ Er mellem 18 og 67 år 

◼ Har lyst til at bidrage til arbejdsfællesskabet 

◼ Modtager førtidspension eller ressourceforløbsydelse 

 

Enhver i målgruppen kan henvende sig og aftale et besøg.  

Du må gerne tage en pårørende eller sagsbehandler med til samtalen.  

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 

Din kommune kan henvise dig til HovedHuset efter Lov om Social 

Service § 104: 

 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til 

personer med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring 

af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.  

 

Det er din kommune, der afgør, om de vil henvise dig til HovedHuset 

eller til et andet tilbud. 

 

Nogle kommuner bevilger transport til og fra HovedHuset, hvis du ikke 

kan benytte offentlig transport. 

 

HVOR BOR VI 
Vi er beliggende i handicapvenlige lokaler centralt pa  Amager nær 

metrostation og gode busforbindelser. 

 

 

KONTAKT 

Hvis du vil vide mere om 

HovedHuset, er du velkommen til at 

kontakte leder Ulla Hasling. 

 

HOVEDHUSET 

Wittenberggade 45, 4. th. 

2300 København S 

 

 

Telefon: 60 38 41 00 / 88 27 17 47 

Mail: info@hovedhuset.dk 

Web: www.hovedhuset.dk       

 

 


