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VELKOMMEN TIL  

– du er gået rigtigt! 

Rådgivningscentret er for dig, som 

oplever udfordringer i dit liv, som du 

har svært ved at overskue selv. 

 

Du behøver ikke bestille tid for at få 

en snak med os. Når vi har åbent, 

bliver du mødt af nogle mennesker, 

som er parate til at høre om de ud-

fordringer, du oplever i din hverdag.  

Vi løser ikke problemerne for dig, 

men vi byder ind med al vores viden 

og erfaring, så du får nogle input og 

værktøjer til at komme videre på 

egen hånd. 

 

Én Indgang retter sig mod personer, 

der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller sociale proble-

mer, og personer, der er i risiko for at 

udvikle funktionsnedsættelse eller 

sociale problemer. 

 

 

HVAD KAN DU FORVENTE? 

Vi vil med udgangspunkt i din per-

sonlige fortælling støtte dig i at få 

skabt et overblik, så du kan genska-

be kontrollen og stå på egne ben.  

 

Vi vil i en periode være dine samar-

bejdspartnere med fokus på dine 

erfaringer, ønsker og muligheder.  

 

Måske har du bare brug for en en-

kelt samtale. En anden mulighed er 

et samtaleforløb, der kan foregå 

såvel individuelt som i grupper.  

 

På den måde vil du få mulighed for 

at arbejde med dine udfordringer 

sammen med andre borgere.  

 

Vi samarbejder med Frivilligcenter 

Nordfyn, og inddrager gerne det 

frivillige netværk. 
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HVAD TILBYDER VI? 

 

Vi tilbyder en bred palette af tilbud. 

Vi kan fx tale om:  

 

 Hverdagsting  

(e-Boks, kost, indkøb, økonomi)  

 Boligsøgning 

 Pårørende problematikker 

 Ensomhed 

 Muligheden for at blive aktiv i 

samfundslivet. 

 Mulighed for kontakt til forenings-

livet 

 Guidning og støtte til at kontakte 

relevante myndigheder.  

 Guidning og støtte til at håndtere 

svære tanker og følelser. 

 Mulighed for vurdering i Team 

Sundhedsfremme og Fore-

byggelse.  

 Mulighed for at afhjælpe pro-

blemer ved brug af velfærds-

teknologi.  

 

Rådgivningscentret tilbyder korte og 

målrettede forløb.   

 

Vi hjælper gerne med at finde frivilli-

ge tilbud og aktiviteter, som kan 

være noget for dig. 

 

 

 

 

RÅDGIVNINGSCENTRET 

Her finder du os: 

Mandag og tirsdag: Bryg-

gerivej 31, 5450 Otterup. 

Åbent 10-14 

Onsdag: Vesterled 27, 5471 

Søndersø.                         

Åbent 10-14 

Torsdag: Poppelvej 4, 5400 

Bogense.                          

Åbent 10-17 

Rådgivningens tlf. 92438491 

Der er telefontid mandag til 

torsdag 9.00-10.00 

Mailadr: Enindgang@                

nordfynskommune.dk 

 

Henvendelser vil blive be-

handlet fortroligt og kan fo-

regå anonymt. 

 

 



  

 

 

Nordfyns Kommune 

Østergade 23 

5400 Bogense 

www.nordfynskommune.dk 

 

 

 

 


