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Hvad er Oqqumut og hvem kan bruge huset? 
Oqqumut er et aktiverings og værested under Esbjerg Kommune, hvor der er fokus 
på forskellige udfordringer, som målgruppen udsatte grønlændere kan have. Dette 
gælder både en indsats for nytilflyttere, en forebyggende indsats for grønlændere 
i en potentiel udsat situation, samt at tage hånd om herboende allerede udsatte 
grønlændere.
Problemstillingerne kan være arbejdsløshed, sprogbarrierer, misbrug, social  
isolation, psykiske og fysiske helbredsproblemer, hvor der er brug for hjælp til 
lægelig udredning.

Værestedet:
I værestedet er der mulighed for samvær med andre grønlændere. Der er mulighed 
for at deltage i forskellige aktiviteter i åbningstiden. Derudover holdes der aften-
åben hver tirsdag og torsdag til socialt samvær og hygge.
Der er mulighed for råd og vejledning og der er altid tid til en snak med personalet. 
Der er mulighed for internetadgang.
Der er ingen visitation og man kan komme direkte ind fra gaden.
Tilbuddet er frivilligt og kan benyttes efter behov. 

Åbningstid for værestedet:
Mandag: 12.00-14.00
Tirsdag:  12.00-14.00 + 18.00-21.00
Onsdag:  12.00-14.00 
Torsdag: 12.00-17.00 + 18.00-21.00 
Fredag:  lukket

Aktiveringsprojektet:
Der er 20 aktiveringspladser i Oqqumut.
Borgeren henvises til aktivering af sin rådgiver på jobcenteret.
Formålet med aktiveringen er at styrke den enkeltes kompetencer, med henblik på 
at borgeren nærmer sig uddannelse eller arbejdsmarked. 
Dette kan være længere aktiveringsperioder, hvor der er brug for hjælp til en række 
massive problemstillinger.
Det kan også være borgere, som har brug for en fastholdelse i en løbende plan, hvor 
der er behov for at støtte op om forløbet og opstarten – f.eks. skole, praktik m.m.  
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Der er 3 aktiveringstilbud i Oqqumut: 

Oqqumut hverdag:
(Fleksible forløb, samt 14 dages ret og pligt) 
Mandag: 8.30-12.30
Tirsdag:  8.30-12.30
Onsdag:  8.30-12.30  I alt 19,5 timer pr. uge.
Torsdag: 8.30-12.30
Fredag:  8.30-12.00 

Dette tilbud indeholder afprøvning indenfor køkkenopgaver, rengøring, udehold , 
såsom græsslåning, forefaldende opgaver, fitness, svømning, ture, undervisning i 
samfundsrelaterede emner.
Der er mulighed for morgenmad og frokostog der er fokus på en aktiv hverdag, hvor 
alle kan være med. 
Tilbuddet har et arbejdsrettet, opkvalificerende fokus og der er mulighed for  
iværksættelse af praktik.
Der kan laves individuelle planer og tages individuelle skånehensyn. 

Oqqumut dansk:
Mandag: Sprogskole
Tirsdag:  8.30-12.30
Onsdag:  Sprogskole  I alt 7,5 timer pr. uge
Torsdag: Sprogskole
Fredag:  8.30-12.00 

Dette tilbud er for grønlændere som deltager i et forløb på sprogskolen.
tilbuddet indeholder hjælp (og tid) til lektielæsning, opfølgning på sprogskolen – 
herunder udfordringer, fremmøde m.m. samt undervisning i samfundsrelaterede 
emner. 

Oqqumut kontakt:
Torsdag:  14.00-17.00  I alt 3 timer pr. uge. 

Dette tilbud indeholder råd og vejledning, bindeled til div. systemer (kontanthjælp, 
jobcenter, familie afd., misbrugsbehandling), hjælp til breve m.m.
Forebyggelse af yderligere social deroute.
Ved henvisning er der mødepligt i tilbuddet og fravær meldes til Oqqumut.
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