
   

Samarbejdsaftale
Mellem

Fredericia Kommune
og

SIND Fredericia

Aftalens parter

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

& 

SIND Fredericia

Danmarksgade 32

7000 Fredericia

Aftale
Fredericia Kommune ønsker at indgå en samarbejdsaftale med SIND, for at skabe større forståelse og 
tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.



   

Målgruppe
Psykisk sårbare borgere i Fredericia.

Formål
Formålet med samarbejdet er:

- I fællesskab, at skabe større lokal forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres 
pårørende. 

- At tilbyde et fællesskab til sindslidende og deres pårørende
- At udnytte hinandens kompetencer for Fredericias borgeres trivsel, forebyggelse og rehabilitering.
- At øge muligheden for, at mennesker med sindslidelse og deres pårørende skal kunne udleve deres 

drømme og realisere et godt liv i samfundet.

Økonomi
Fredericia Kommune stiller lokaler, inkl. lokaledrift, til rådighed for SIND Fredericia.

Koordinering af samarbejdet
Der afholdes, som minimum, et årligt gensidigt orienterings- og evalueringsmøde med deltagelse af aftalens 
parter. Mødet afholdes i årets 2. kvartal. Der er ligeledes mulighed for møder ad hoc og efter behov. SIND 
Fredericia er ansvarlig i forhold til mødeindkald.

Drift og personale
SIND Fredericia drives af frivillige, der står for arbejdet som foreningsaktive, rådgivere, besøgsvenner, 
bisiddere, foredragsholdere mm.

Arbejdsopgaver
SIND

- SIND Fredericias lokaler kan lånes af andre frivillige, målgrupperelevante, sociale foreninger og 
grupper. Udlån godkendes af bestyrelsen i SIND Fredericia.

- Tilbyder ugentlige aktiviteter
- Er ambassadør i Strategi for Udsathed
- Er mikropartner i Fredericia Sund By
- SIND Fredericia og Fredericia Kommune kan i samarbejde oprette nye aktiviteter

Fredericia Kommune

- Sørger for at oplyse byens borgere om de muligheder der foreligger i Kulturcaféen, SIND Fredericia
- Sørger for at henvise relevante borgere til de tilbud som eksisterer i SIND Fredericia, med særlig 

fokus på borgere fra Din Indgang
- Gør brug af den viden der ligger i SIND Fredericia 

Opsigelse af samarbejdsaftalen 
Ønskes samarbejdet afbrudt er der en opsigelsesvarsel for begge parter på 6 måneder til udgangen af et år.



   

Dato for underskrift:_______________________

_______________________________                     
_______________________________

Fredericia Kommune SIND Fredericia

Social- og Lokalformand

Beskæftigelsesudvalgsformand Bjørn Medom Nielsen

Peder Tind
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