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Bliv frivillig på Omsorgscenter  
Svalegangen og gør en forskel



De fleste danskere har en god og tryg bopæl at vende 
hjem til efter hospitalsindlæggelse. Sådan er det ikke for 
vores hjemløse medborgere. Her er det ofte gaden eller 
herberget, der venter, når de forlader hospitalet. Det er 
ikke holdbart for den hjemløse og kan have alvorlige 
konsekvenser. Omsorgscenter Svalegangen tilbyder derfor 
hjemløse støtte og et pusterum i tiden efter indlæggelse 
og akut sygdom.

Vil du være frivillig?
Omsorgscenteret har en sygeplejerske og en socialrådgiver 
tilknyttet, men vi er afhængige af frivillige. Som frivillig er 
din vigtigste opgave at støtte borgerne med omsorg, sam-
taler og fællesskab. Sammen med andre frivillige skaber du 
en hyggelig og tryg stemning på centeret. 

Vagterne kan både foregå om dagen, aftenen og i 
weekenden, og vi vil som udgangspunkt prøve at dække 



vagterne med to frivillige ad gangen. På en vagt vil du 
hygge med borgerne, tale med dem, spille spil og lave 
mad. Kort fortalt: Skabe indhold gennem omsorg for et 
medmenneske i en svær situation. 

Som frivillig på Omsorgscenter Svalegangen bliver du en 
del af et hyggeligt frivillignetværk. Der vil desuden være 
mulighed for kompetencegivende kurser.

Den hjemløses ophold
Opholdet varer op til 14 dage og er gratis. Under sit op-
hold får den hjemløse mad og har adgang til eget værelse 
Derudover tilbydes rådgivning og støtte. Vi har plads til 
fem borgere ad gangen. Borgerne må have deres hund 
med, og det er tilladt at have et aktivt misbrug, så længe 
det ikke er til gene for andre.



Vil du hjælpe?

kontaktoplysninger

Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter 
samfundets sårbare til et bedre liv. Vi er en del af dit lokalsamfund, 
uanset hvor du bor. Med din hjælp kan vi altid være til stede, når der 
er brug for os.

“Ved du hvad,  
der varmer mit 
hjerte, når jeg 

tænker på, at der 
er nogle ildsjæle, 

der vil ofre sig  
på den måde for 
at andre kan få 
det godt, det  

synes jeg fan’me 
er flot.” 

    
 – Sagt af borger på omsorgscenter –
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Kontakt 
Røde Kors’ 
Omsorgscenter Svalegangen
Sverigesvej 40
5500 Middelfart

Mail svalegangen@rodekors.dk
Tlf 2138 3599


