RØDE KORS
OMSORGSCENTER
SVALEGANGEN
Et sted for hjemløse efter sygdom
og indlæggelse

Omsorgscenter Svalegangen
Kortere ophold på hospitalerne betyder i nogle tilfælde, at
udsatte borgere bliver udskrevet til gaden eller andre
steder, hvor det er svært at komme sig. Røde Kors har
derfor åbnet et center med akutte omsorgspladser til
mennesker i lige netop denne situation.
Omsorgscenteret ligger i Middelfart. Centeret har ansat en
sygeplejerske, der varetager den daglige ledelse samt en
socialrådgiver. Herudover er det frivillige, som driver stedet
og sørger for samvær og omsorg for borgeren.
Opholdet har til formål at give borgeren mulighed for at
komme sig i et roligt tempo i rare omgivelser.

Hvad tilbyder vi?
• Et gratis ophold på op til 2 ugers varighed
• Eget værelse
• 3 gratis måltider om dagen
• Adgang til bad- og toiletfaciliteter
• Hyggelige fælleslokaler
• Mulighed for at få vasket tøj
• Samvær med frivillige og andre borgere
• Ro og hvile efter indlæggelse/sygdomsforløb
• At formidle kontakt mellem borgeren og myndigheder
• Social- og sundhedsfaglig støtte

Hvem kan få et ophold?
• Alle køn i alderen 18+
• Hjemløse og funktionelt hjemløse borgere, som opholder
sig i Region Syddanmark og som har lovligt ophold i
Danmark
• Medicinsk færdigbehandlede, der udskrives fra hospitalet
• Syge hjemløse borgere, der kommer direkte ind fra
gaden/forsorgshjem/herberg
• Hjemløse borgere, som ønsker opholdet, og som kan
fungere socialt sammen med de andre borgere
Borgerne må gerne have hund med på centeret, og det er
tilladt at have et aktivt misbrug, hvis det foregår på eget
værelse og ikke er forstyrrende for de andre borgere.

Hvordan får man et ophold?
For at få et ophold skal borgeren henvises af eksempelvis
en sygeplejerske, gadesygeplejerske eller en medarbejder
fra forsorgshjem, herberg mv. Herefter er det omsorgscenterets personale, som beslutter, om borgeren får tildelt en
plads. Centeret har plads til op til fem borgere ad gangen.
Det er kun muligt for borgeren at møde op på omsorgs
centeret efter forudgående aftale.

Røde Kors’
Omsorgscenter Svalegangen
Sverigesvej 40
5500 Middelfart
Mail svalegangen@rodekors.dk
Tlf 2138 3599

“Hvis ikke jeg
var kommet på
sygehuset og
efterfølgende
her på omsorgs
centeret, havde
jeg ikke været
levende i dag.”
– Sagt af beboer om sit ophold –

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.
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