Hvem er vi?

Fængselsrejseholdet

Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation med afdelinger i Aarhus
og København og over 160 frivillige, praktikanter og lønnede medarbejdere, der
siden 2007 har tilbudt gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til socialt
udsatte og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

Brug for gratis Juridisk- eller
Gældsrådgivning?

Alle medarbejdere har tavshedspligt, hvilket betyder, at dine personlige oplysninger og oplysningerne om din sag ikke vil blive videregivet uden dit samtykke.
Vi har derudover heller ingen oplysningspligt over for fx kommunen, SKAT, politiet
eller boligforeningen, og du kan derfor anonymt komme til os.

Fængselsrejseholdet
Fængselsrejseholdet har til formål at sikre en lettere overgang fra frihed til
indsættelse og fra indsættelse til løsladelse. Derfor tilbyder vi juridisk rådgivning
og gældsrådgivning samt sagsbehandling til tidligere, nuværende og kommende
indsatte i Kriminalforsorgens institutioner både før, under og efter afsoning.
Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os via telefon, mail/brev eller ved
personlig henvendelse, hvis du har brug for vores hjælp.
Vores kontor i Aarhus har åbent mandag og onsdag kl. 09.00-19.00
samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-17.00.
Vores kontor i København har åbent mandag, onsdag og fredag
kl. 09.00-17.00 samt tirsdag og torsdag kl. 09.00-19.00.
Vores kontor i Horsens har åbent tirsdag kl. 10.00-15.00 samt torsdag kl. 14.00-17.00.

Aarhus
Augustenborggade 2
8000 Aarhus C
+45 70 22 93 30

København
Bragesgade 10
2200 Kbh.N
gaeld@socialeretshjaelp.dk

Horsens
Axelborg Torv 1
8700 Horsens

Aalborg
Østerågade 25
9000 Aalborg

juridsiek@socialeretshjaelp.dk

Læs mere inde i bladet

Rejseholdsbesøg
Hvis du afsoner kan du møde os når vi kommer ud på rejseholdsbesøg. Vi kommer løbende på besøg hos alle landets syv udslusningspensioner samt i statsfængslerne Ringe, Jyderup og Herstedvester. Er du i tvivl om hvornår vi besøger
de forskellige institutioner, herunder om vi kommer forbi dit afsoningssted, kan du
spørge din kontaktperson eller kontakte os.
Hvis du på grund af fx isolationsfængsling eller varetægtsfængsling er forhindret
i selv at tage kontakt til os, kan du bede din sagsbehandler kontakte os på dine
vegne.

Hvad kan vi hjælpe med?
Hvis du er tidligere, nuværende eller kommende indsat, kan vi hjælpe dig med
at tage hånd om de juridiske og gældsproblematikker, du eventuelt måtte have.
Dette gælder både før, under og efter din afsoning. Vi kan hjælpe dig med en bred
vifte af økonomiske og juridiske problemstillinger.
Vores juridiske rådgivere kan

Vores gældsrådgivere kan

fx hjælpe dig med:

fx hjælpe dig med:

• at rådgive om samværsaftaler
• at gennemgå din lejekontrakt for dig
• at forberede dig på deltagelse 		
i retsmøder
• at ansøge om eller klage over afslag
på opholdstilladelse
• at søge om tilskud, som 		
fx boligstøtte eller tandlægehjælp.

• at danne et overblik over din gæld
• a t tage kontakt til dine kreditorer
for dig
• a t komme med forslag til 		
afdragsordninger og indgå dem
• at udarbejde et husholdningsbudget
• at klæde dig bedre på til selv at tage
af sted i fogedretten.

Vi hjælper også meget gerne med ting, der ligger uden for disse kategorier, eller
henviser til rette sted, så spørg endelig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe
med din sag. Som hovedregel kan du få hjælp til alle sager, der vedrører privatlivets forhold.

Hvad kan vi ikke hjælpe med?
Som udgangspunkt kan vi hjælpe dig med langt de fleste ting, men der kan dog

være områder, der er uden for vores kompetencer. Skulle vi mod forventning ikke
kunne hjælpe dig i en konkret sag, sørger vi for at skabe kontakt og/eller henvise
til rette sted, der så kan hjælpe dig videre.

Forløb
Hvad enten du er indsat eller løsladt, er vi der for og med dig hele vejen, når
du er klient hos os. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål til, hvordan din sag skrider frem, eller kommer i tanke om andre ting,
du ønsker hjælp til. Du kan også altid rette henvendelse med nyopståede problemstillinger, også selvom dit sagsforløb hos os er blevet afsluttet. Vores sagsbehandling fordrer også en aktiv indsats fra din side.

Inden et møde
Vores mål er at hjælpe dig på bedst mulig vis. Vi er gode til at udrede og fastlægge de problematikker, vi vil kunne hjælpe dig med i forhold til netop din situation,
men det kan være en fordel med en smule forberedelse. Inden du booker en
henvendelse, er det derfor en rigtig god idé, hvis du gør dig nogle tanker om, hvad
det er, du præcis ønsker vores hjælp til. Tænk også over hvilke oplysninger eller
dokumenter der er relevante for din henvendelse.
Hvis du har spørgsmål til, hvad vi kan hjælpe med, hvilke papirer du skal medbringe eller sende, eller du bare gerne vil tale med os om din sag, før du aftaler et
eventuelt møde, er du meget velkommen til at kontakte os. Det er uforpligtende at
tage kontakt til os, og din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

