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sprog



Vi kommer med det samme...

Ringer du til Sivitas, kan vi rykke ud akut, levere en fleksibel indsats der 
passer til situationen og dække ind alle ugens dage, om aftenen og om 
natten til samme pris.

”Vi stod med et barn, hvor der var risiko for anbringelse pga. vold og skulle 
have en professionel ud til familien – hurtigt! Der gik kun nogle timer, og så 
var Sivitas i gang med indsatsen og barnet var sikret.”

Vi taler sproget...

I Sivitas kan vi gå ind i alle familier og kommunikere effektivt, da vores 
familiekonsulenter taler mange sprog og har erfaring med at arbejde med 
både etnisk danske borgere og borgere med andre etniske baggrunde. 

”Da vi ikke selv kunne magte opgaven grundet misforståelser ved brug af 
tolk, kunne Sivitas gå ind og tale direkte med familien. Det gjorde en kæmpe 
forskel for forældrene, at de kunne kommunikere uden barrierer med 
Sivitas’ konsulent.”

Vores indsats er af høj kvalitet...

Sivitas’ indsatser gennemføres med meget høj faglighed, af professionelle 
konsulenter i samarbejde med stærke koordinatorer, der sikrer at borgeren 
får den rette støtte.

”Indsatsen foregår på et fagligt højt plan, der er fokus på målene ift. 
progression og udvikling hos familien. Sivitas er yderst professionelle og 
ved hvilke samtaler, vi har med familien samt hvilke vi har på tomandshånd. 
Derudover ved Sivitas hvordan der skal handles selvstændigt og jeg ved at 
jeg får hvad jeg bestiller, når jeg sender en sag til dem.”



Hvem er Sivitas?

Vi tilbyder sociale indsatser til 
kommuner med kontorer i både Aarhus 
og Esbjerg. Vi er et bredt sammensat 
team, der spænder vidt fagligt og har 
stor erfaring inden for det socialfaglige 
område. 

Vores navn afspejler vores identitet og 
mål. Ordet ”sivitas” er en dansk 
omskrivning af det latinske ord ”civitas”. 
Civitas oversættes til både by, stat, 
fællesskab og borgerskab på dansk. Vi 
tror på, at disse fire ting hænger 
sammen, og derfor arbejder vi for, at 
mennesker, som ikke allerede er en del 
af fællesskabet, bliver det.

Social ansvarlighed

Som virksomhed er vi socialt ansvarlige. 
Vi arbejder parallelt med vores sociale 
indsatser på projekter, der skaber 
muligheder for borgere i alle dele
af samfundet. 

Dette sker f.eks. gennem donationer til 
velgørende formål, frivilligt arbejde, 
ansættelser med fokus på individets 
udvikling, gratis lån af lokaler til 
foreninger, samarbejder med FGU og 
Center for Væredygtighed m.v.



Du har et akut 
behov og ringer

til Sivitas.

Ved akut behov tager 
Sivitas’ Familiekonsulent 
ud til familien inden for

4 timer.
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Sivitas’ koordinator
taler med dig om opstart, 

bekymring, behov og 
omfang.

Efterfølgende modtager
du skriftlig dokumentation

på indsatsen.
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Vi dækker hele døgnet i både hverdage og weekender til samme pris.

Vi kan sende en familiekonsulent ud inden for 4 timer.

Vores akut-indsatser kan ændres eller opsiges med 48 timers varsel.

 
 

Vi sætter ind akut...

Hvis du har et akut behov, kan du ringe døgnet rundt

60 59 79 69 - tast 1 for indsatser 



Ros til vores statusbeskrivelser:

Den er rørende grundig. Jeg bliver 
så glad i mit børnepsykolog-hjerte. 
I har fået øje på så mange 
relevante ressourcer på meget 
kort tid.”

Børnepsykolog og Viso-specialist



Sivitas støtter kommuner i at tage imod nytilkomne flygtninge. Vi hjælper de nye borgere 
med at skabe en velfungerende hverdag i det danske samfund f.eks. med:

• støtte til praktiske udfordringer med henblik på, at de kan varetage de praktiske opgaver selv
• at skabe kontakt til lokalsamfundet
• at sikre at børnene trives i skole og institution
• at afdække ressourcer og kompetencer med henblik på at komme i beskæftigelse

Vi kan også bistå forældre med krisehjælp f.eks. i forbindelse med:

• at lytte og tale med deres børn om følelser efter flugten
• at støtte deres børn i at sætte ord på deres tanker og
følelser især i forbindelse med rejsen til Danmark og mødet
med det nye samfund.

En god start til flygtninge 

I Insum samarbejder Sivitas med FGU Aarhus om at 
give op til 50 unge en rollemodel. Insum betyder ”at 
høre til” og det er vi med projektet med til at sikre, at de 
unge oplever, at de gør.

Projektet løber over 2 år og er rettet mod frafaldstruede 
18-25-årige på FGU-uddannelsen i Aarhus med 
minoritetsbaggrund. Forløbet tager udgangspunkt i 
den unges egne ressourcer og giver ham eller hende 
mulighed for, i samarbejde med fagpersoner og en 
rollemodel, at styrke sine evner til at mestre sit eget liv.

Rollemodellen er et af de bærende elementer i projektet, 
da vores konsulenter med udgangspunkt i deres faglige 
kompetencer og en ballast af både successoplevelser 
og livserfaring, er godt rustede til at give det unge 
menneske en positiv rollemodel at spejle sig i.

Metoden vil på den korte bane fastholde den unge i sin 
uddannelse og på længere sigt sikre, at han eller hun 
oplever selvejerskab, der kan skabe en grundlæggende 
forandring i den unges tilgang til sit eget liv og 
fremtidsplaner. 

Igennem den første evalueringsrunde af projektet er 
det blevet tydeligt, at både elever, lærere og vejledere 
på FGU kan se den positive effekt af projektet. 

Projektet er en realitet takket være støtte bevilliget af 
den A.P. Møllerske Støttefond.

Insum projektet 

Fremskridt hos de unge:

Den unge skulle ringe til 
forskellige myndigheder 
og var tøvende. Så 
sagde jeg, at jeg nok 
skulle sidde ved siden af 
og støtte ham. Så 
ringede han selv!”

En Sivitas rollemodel



Vores indsatser
Praktisk pædagogisk støtte Støtten kan tage forskellige former afhængig af, hvad 
familien har behov for, med det formål at sikre barnets trivsel og udvikling.
Et alternativ til anbringelse Et midlertidigt ophold på bopælen når der i en kortere 
periode er behov for en ekstra person i hjemmet for at forebygge en anbringelse.
Familiebehandling Fokus på den samlede familiedynamik for at skabe forandring i 
retning af trivsel og udvikling med barnet i centrum.
Børnefaglig undersøgelse Støtte i at indsamle relevante informationer og afholde 
samtaler med børn, forældre og relevante fagpersoner samt udfærdigelse af rapport.
Kontaktperson En-til-en kontakt med et barn eller en ung, hvor der er behov for støtte 
til at skabe en god, struktureret hverdag og opretholde gode relationer.
Modtagelse af flygtninge Praktisk og psykosocial støtte i samarbejde med 
kommunen, for at give de nye borgere en god start i det nye samfund og skabe en 
velfungerende hverdag.
Overvåget samvær Overvågning af samværet imellem et anbragt barn eller ung og 
deres forældre, hvor der er behov for det, for at sikre barnets trivsel.
Støttet samvær Støttet samvær tilbydes i tilfælde, hvor barnet er anbragt, og 
forældrene selv ønsker støtte til samværet.
Støtte til forældre med anbragte børn Tilknytning som støtteperson til forældre, hvis 
børn er blevet anbragt.
Nedbringelse af skolefravær En indsats til et barn eller et ungt menneske om støtte i 
forbindelse med for højt fravær.
Akuthjælp til børn og unge under 18 år Akut støtte i hjemmet til børn eller unge under 
18 år, hvor en hurtig indsats en nødvendig for at sikre trivsel og psykisk eller fysisk 
sikkerhed.
Råd og vejledning Særlig støtte til familier der har mindre og afgrænsede problemer 
og behov for en indsats der sikrer forebyggelse af psykosociale problemer.
Mentorordning Mentorstøtte til unge fra 18-30 eller voksne over 30, der giver dem 
mulighed for at indgå i et uddannelses- eller arbejdsmiljø, i sociale fællesskaber eller 
mere generelt.
Efterværn Støtte til en borger på 18-22 år, der tidligere har haft en kontaktperson eller 
har været anbragt, til at etablere en selvstændig tilværelse.

I vores seneste tilfredsheds- 
undersøgelse svarede 60% af de 
adspurgte rådgivere, at det var
meget sandsynligt, at de ville
anbefale Sivitas til en kollega. 

De resterende 40% mente at det
var sandsynligt.



Selvejerskab

Menneskesyn

Praksis

Metoder

Hvordan vi arbejder i Sivitas
I vores indsatser støtter vi op om vedvarende forandringer, som borgeren selv har 
været med til at skabe. Gennem refleksion opnår borgeren større selvindsigt og 
-erkendelse, der er med til at give borgeren en styrke i forhold til at kunne skabe 
forandringer og tage beslutninger i sit eget liv. Det er det, vi kalder selvejerskab.
 

Vores konsulenter har metodefrihed, da alle individer er forskellige, og der derfor kan 
være en stor fordel i at benytte en metode, der passer til den individuelle borger. 
Sammen med borgeren finder vi derfor de redskaber, der passer bedst til borgeren og 
de udfordringer denne står overfor. Det er vigtigt for os, at borgeren selv forstår og tror 
på den valgte metode, for at skabe den bedste udvikling.

I Sivitas har vi erfaret at særligt forældreinddragelse kan være svært, og vi benytter 
derfor ofte den Løbende Opfølgningsmetode (LOM), som vi oplever, giver gode 
resultater. Metoden har vi udviklet for at garantere borgerinddragelse og kontinuerlig 
opfølgning med fokus på en fælles retning.

Løbende Opfølgningsmetode
LOM er inspireret af Marte Meo og sikrer, at 
den sociale indsats bliver tydelig og forståelig 
for alle parter og at forældrene inddrages i 
børnenes trivsel og udvikling. Den foregår ved, 
at vores konsulenter ”filmer” situationer 
mentalt og afspiller disse vha. samtaler med 
forældrene. 

I samtalen om konkrete situationer skaber vi 
en ramme for inddragelse, hvor forældrene 
selv finder frem til, hvad der sker i 
interaktionen med deres børn. I samarbejde 
sætter vi så på denne baggrund mikromål, der 
leder hen mod en mere hensigtsmæssig 
adfærd, og følger op på disse løbende.
 

Forældrene bliver mere opmærksomme 
på egen adfærd og kan ændre adfærden 
gradvist fx i forhold til at skælde ud. I 
begyndelsen vil de muligvis fortsat 
skælde ud, men får stoppet sig selv 
hurtigere og i processen bliver der 
længere og længere imellem episoderne 
med skæld ud.” 

En af Sivitas’ familiekonsulenter



Samværslokale i Aarhus

Skal du bruge lokalet? Ring til os i dag for at booke:

60 59 79 69 - tast 1 for indsatser 

Hyggeligt lokale med masser af muligheder for aktiviteter - optimeret 
til både de helt små og lidt ældre børn.

Adgang til have med terrasse, bordtennis og stort selvstændigt køkken.

God beliggenhed, egen parkering og bybus næsten til døren.



www.sivitas.dk

CVR: 39605457

sivitas

sivitas

friforfremmede2030

Sivitas Hovedkontor, Aarhus
Grimhøjvej 4a
8220 Brabrand

Sivitas, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg

Kontakt os
Hvis du har brug for at sætte gang i en indsats, er interesseret i et samarbejde med 
Sivitas eller har spørgsmål til vores arbejde, så hører vi meget gerne fra dig. 

60 59 79 69           kontakt@sivitas.dk


