Rådgivnings- og aktivitetscentre – oversigt over ansøgere der har modtaget midler i november 2017
Hovedansøger

Samarbejdspartnere
/Organisering

Resumé

bevilget beløb

Assens
Kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere:
Langeland, Faaborg-Midtfyn og
Nordfyn kommune, Center for
Kommunikation og Velfærdsteknologi (Region), Udviklingscenter
for Demensområdet

Projektets formål er at sikre mennesker med demens, herunder især yngre og deres pårørende, dækkende og tilgængelige rådgivnings- og aktivitetstilbud i tyndt befolkede områder
i fynske kommuner.
Projektet har endvidere til formål at etablere en attraktiv ramme for frivillige og civilsamfundsorganisationer, som bidrager med rådgivning og aktiviteter for målgruppen.

Der er bevilget
1.881.128 kr.

Organisering:
Murstensløst, tværkommunalt,
mobilt center

Projektet går ud på at:

Rådgive om demens og arbejdsmarkedsforhold.
I Teknologibiblioteket ydes såvel generel som konkret, individuel rådgivning, instruktion og udlån.


Udvikle aktiviteter, herunder fysisk aktivitet målrettet mennesker med demens og
deres pårørende, herunder yngre med demens og socialt samvær og pårørendekurser.
Grundtanken er bruger,- pårørende- og frivilligdrevne aktiviteter.

Kontaktinformation: Jeanett Fondt – jefon@assens.dk
Esbjerg
Kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Fanø og Varde Kommuner, Alzheimerforeningen, Ældresagens
lokalafdelinger i de tre kommuner, Aflastningstjenesten Esbjerg/Varde, Psykiatrien i Region
Syd, Praktiserende Lægers Organisation
Organisering
Center med hovedsæde i Esbjerg,
satellit i Varde. Lokale mødesteder i Ribe, Bramming, Ølgod.

Fredericia
kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Kolding Kommune, Middelfart
Sygehus Lillebælt/Psykiatrien,
SDU, UCL, Kolding Designskole,

Projektets formål er at etablere et rådgivnings- og aktivitetscenter, der kan tilbyde en anonym, tidlig og behovsorienteret indsats til borgere med demens og deres pårørende med
henblik . på at øge deres inklusion og livskvalitet.

Der er bevilget
3.708.000 kr.

Projektet går ud på at:

Tilbyde rådgivning inden for fx økonomi, juridiske forhold, arbejdsmarkedstilknytning,
boligsituation, pension, nye familieroller m.v. Projektet inddrager det eksisterende
teknologibibliotek og showroom.

Understøtte udvikling, opstart og implementering af de aktiviteter, som brugerne
udtrykker behov for, herunder Forventeligt aktiviteter, som kan udfylde hverdagen
med meningsfulde gøremål, samt aktiviteter og med ligesindede
Kontaktinformation: Gitte Skov Nielsen – ginie@esbjerg.dk
Projektets formål er at udviklet et rådgivnings- og aktivitetstilbud med nem adgang for
mennesker med demens og deres pårørende i et samarbejde baseret på partnerskaber med
frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet.

Der er bevilget
2.529.000 kr.

Projektet går ud på at udvikle:
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Alzheimerforeningen, Frivilligcentret, Ældresagen, Sct. Georgs
Gilderne, Fredericia Idrætsefterskole, Røde Kors, Rema 1000.

Frederikshavn

Hillerød
Kommune

Organisering
Tværkommunalt, murstensløst
center på tværs af Fredericia og
Kolding kommuner med fysiske
lokalafdelinger i de to kommuners sundhedshuse samt tilknyttede satellittilbud.
Medansøgere/Samarbejdspartnere
Hjørring og Læsø Kommuner,
Østerby Sportsforening (Læsø),
Menighedsplejen Læsø, Røde
Kors Sæby, Ældre hjælper ældre i
Sæby, Alzheimerforeningen,
Sæby, Centerrådet Sæby, Støtteforeningen Frederikshavn, CKU
Vendsyssel, Frivillighedscenter
Hjørring, Skallerup Seaside Resort, Alzheimerforeningen Nordjylland
Organisering: Rådgivnings- og
Aktivitetscenter Vendsyssel
(RAV)
Satellitmodel forankret i Frederikshavn Kommune med fysiske
satellitter i Frederikshavn, Læsø
og Hjørring
Medansøgere/Samarbejdspartnere
Allerød og Helsingør kommuner.
Organisering
Center med mobile satellitfunktioner.



Rådgivningstilbud i samarbejde med og med relevans for mennesker med demens og
deres pårørende, fx inden for økonomi, jura, jobsituation og velfærdsteknologiske
hjælpemidler.



Aktiviteter og tilbud med relevans for og under inddragelse af målgruppen. Fx individuelle samtaler, gruppeundervisning til borgere og pårørende, sociale, fysiske og kulturelle aktiviteter, specialtræningstilbud og kognitiv stimulation.

Kontaktinformation: Marianne Hansen – Marianne.Hansen@fredericia.dk

Projektets formål er at give mennesker med demenssygdom, med særlig fokus på yngre og
tidligt diagnosticerede samt deres pårørende, et åbent møde,- være,- og lærested, hvor de
kan mødes med ligestillede og danne netværk.

Der er bevilget
3.000.000 kr.

Projektet går ud på at:

Udvikle nye rådgivningsformer og fora i samarbejde med brugerne og efter deres
behov som supplement til den eksisterende kommunale rådgivning. Samtidig etableres
et teknologbibliotek, hvor brugere kan se, afprøve, låne og få vejledning om og i relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi. Herunder i, hvordan man anskaffer sig hjælpemidlet.


Udvikle og igangsætte faste, tids- og målgruppebestemte aktiviteter i samarbejde med
mennesker med demens og pårørende ud fra deltagerens ønsker, interesse behov, viden og formåen.

Kontaktinformation: Susanne Fjerdingstad Damgaard – Susanne.d.damgaard@hjoerring.dk

Projektets formål er at forene de deltagende kommuners faglige kompetencer og styrker i
et fælles rådgivnings- og aktivitetscenter, så borgerne møder ensartede tilbud, båret af
faglighed og kvalitet. Aktiviteter og rådgivning har et forebyggende og rehabiliterende sigte.

Der er bevilget
1.588.036 kr.

Projektet går ud på at tilbyde:

Differentieret rådgivning og aktiviteter for de mindre og særlige sygdomsgrupper samt
yngre med demens


Støtte, rådgivning og socialt samvær omkring aktiviteter for alle mennesker, der er
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berørt af demens. Herunder demonstration af kognitive og velfærdsteknologiske hjælpemidler fra det kommende velfærdsteknologiske bibliotek.

Kontaktinformation: Susie Dybing – sdyb@hillerod.dk
Hvidovre
Kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Albertslund, Glostrup og Ishøj
Kommuner samt Alzheimerforeningen -Lokalforeningen Københavns omegn
Organisering
Center i Hvidovre med satellitfunktioner i alle fire deltagende
kommuner: Hvidovre, Albertslund, Glostrup og Ishøj

Lolland
Kommune

Projektets formål er at skabe rammer for udvikling af nye aktiviteter for alle borgere med
demens og deres pårørende på tværs af de fire kommuner og lokale fællesskaber.

Der er
bevilget 1.567.684 kr.

Projektet går ud på at tilbyde:

Åben og anonym rådgivning til mennesker med demens, pårørende og andre borgere,
som fx er bekymrede for første tegn på demens. Støtte og hjælp til kontakt med andre
dele af kommunen, fx myndighedsafdelinger, jobcentre, tilbydes også. Der etableres
Teknologobibliotek med rådgivning og afprøvning af teknologi.


Aktiviteter og sociale arrangementer i alle fire kommuner, fx samtalegrupper med
aktiviteter for forskellige grupper – herunder for yngre med demens, individuelle samtaler, fællesaktiviteter, daghøjskole m.m.

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Foreningen Den Boligsociale Fond

Kontaktinformation: Marie Friis Rousschou - mfw@hvidovre.dk
Projektets formål er at give rådgivning og aktiviteter til mennesker med demens, med særlig fokus på yngre, herunder at få kontakt med mennesker med begyndende demens og
hukommelsesforandringer. Hensigten med denne tidlige opsporing er at borgeren kan
modtage udredning, støtte og rehabilitering så hverdagen kan fastholdes længst muligt.

Organisering
Matrikelløst center med tilknytning til Sundhedscentrenes sundhedsbutikker i Maribo og Nakskov.

Projektet går ud på at:

Tilbyde anonym frivillig telefonrådgivning, hvor bl.a. frivillige med egen erfaring kan
rådgive om udfordringer forbundet med at have demens, samt henvise til demenskonsulenter og kommunale sagsbehandlere. Teknologibibliotek opbygges med rådgivning,
afprøvning og udlån.


Der er bevilget
2.466.775 kr.

Tilbyde målrettede aktiviteter som pårørendegrupper- og netværk samt undervisning
om ’Livet med demens’. Andre aktiviteter kan fx være cafe, fysisk træning og motion,
køkkentræning, rådgivning om velfærdsteknologi, herunder afprøvning og udlån.

Kontaktinformation: Grete Breinhild - grbr@lolland.dk
Næstved
Kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Sorø Kommune

Projektets formål er at tilbyde råd og vejledning til borgere med demensproblematik fra
mobil autocamper, der ligesom en bogbus kører rundt i lokalområderne.

Der er bevilget
1.926.537 kr.

Projektet går ud på at:
Organisering
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Bemandet, mobil autocamper



Opnå kontakt til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende, og sammen med disse afdække behov for aktiviteter, der kan udvikles lokalt.



Tilbyde rådgivning om tegn på demens, udredning, diagnostik og behandling, bygge
bro til demenskonsulenter og andre fagpersoner. Autocamperen skal endvidere tilbyde
afprøvning og udlån af velfærdsteknologier.

Kontaktinformation:Karen Heilman Lennert –kalen@naestved.dk
Stevns
Kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Faxe og Køge Kommuner
Organisering
Centerbase i hver af de deltagende kommuner Stevn, Faxe og
Køge.

Projektets formål er at etablere en stærk tværkommunal platform, hvor viden, ressourcer
og erfaringer deles på tværs af kommunegrænserne, så individuelle behov og ønsker kan
tilgodeses. Projektet skal øge den lokale tilgængelighed til anonym, kvalificeret rådgivning,
og dermed styrke den tidlige indsats.

Der er bevilget
2.918.607 kr.

Projektet går ud på at:

Sikre en målrettet rådgivningsindsats bl.a. omkring demensforløb, afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil være åben adgang
til teknologibibliotek med individuel rådgivning og hjemlån til afprøvning.


Udvikle og udvide tilbud med meningsfulde fysiske, kreative og sociale aktiviteter i
samarbejde med frivillige, brugere og andre aktører. Nogle aktiviteter vil være åbne for
alle, andre vil være målrettet særlige grupper, fx yngre med en demenssygdom.

Kontaktinformation: Rebecca Frederiksen - rebeccaf@stevns.dk
Svendborg
og Ærø
kommuner

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Ærø Kommune, University College Lillebælt, Demensklinikken
Odense Universitetshospital,
Alzheimerforeningen Fyn, Ældresagen.
Organisering
Et Center i Svendborg Kommune.

Projektets formål er at sikre let og lige adgang for borgere med demens og pårørende til
anonym støtte og rådgivning med henblik på at mestre de nye udfordringer. Tilgængeligheden sikres bl.a. via teknologiske medier.

Der er bevilget
2.850.060 kr.

Projektet går ud på at:

Tilbyde rådgivning og viden til mennesker med demens og pårørende om demens og
hverdagen med demens, herunder rådgivning om håndtering af følelser og konflikter,
om økonomiske og juridiske forhold og relevante aktiveringstilbud. Teknologiske løsninger kan afprøves og lånes.


På baggrund af en behovsanalyse vil der blive udviklet og afprøve aktiviteter i samarbejde med frivillige, fx pårørendekurser, undervisning, udflugter, sangaftner m.m.
Der udvikles en strategi for rekruttering af både brugere og frivillige.

Kontaktinformation : Anne Bøgegaard - Anne.Bogegaard@svendborg.dk
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Viborg
kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Neurologisk afdeling (Region
Midt), Ældresagen, Alzheimerforeningen.
Organisering
Et Center i Viborg med lokale
rådgivnings- og aktivitetssatellitter, tilknyttet Sundhedscentrets
satellitter.

Projektets formål er at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor personer med demens og pårørende oplever at få dels den hjælp og støtte, de har behov for,
dels får mulighed for at leve et godt, aktivt og værdigt liv.
Projektet går ud på at gennemføre:

Rådgivningsaktiviteter, som udvikles og tilbydes i tæt samarbejde med demenskonsulenter, Hukommelsesklinikken og Neurologisk afd. i Region Midt. Demenskonsulenternes samarbejde med kommunernes øvrige afdelinger, herunder jobcentre, familieafdeling, myndighedsafdeling fortsætter.


Der er bevilget
2.829.156 kr.

Aktivitets- og samværsformer, som udvikles og planlægges i samarbejde med brugerne. Der etableres tæt samarbejde med frivillighedskoordinatorer, der kan være med til
at facilitere projekter og aktiviteter. Der etableres Teknologibibliotek med vejledning,
hjemlån og afprøvning.

Kontaktinformation: Birgitte Gert – btg@viborg.dk
Aalborg
kommune

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted
og Vesthimmerlands kommuner,
Musikterapeutuddannelsen,
Alzheimerforeningen, Menighedsplejen, Ældresagen Budolfi
provsti.
Organisering
Aktivitets- og Rådgivningscenter
placeret i Aalborg med satellitaktiviteter i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø,
Rebild, Thisted og Vesthimmerland Kommuner.

Projektets formål er at udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter med inddragelse af
civilsamfund og frivillige samt tilbyde rådgivning og tidlig indsats, der forbedrer demensforløbet.

Der er bevilget
5.433.656 kr.

Tænketank Nordjylland, der består af personer med demens og pårørende, oprettes i tilknytning til Rådgivnings- og Aktivitetscentret, og skal inspirere og rådgive samarbejdspartnerne i Centret.
Projektet går ud på at tilbyde:

Rådgivning som et supplement kommunernes faglige rådgivning, samt aktiviteter fx i
form af pårørende - og patientgrupper samt ungegrupper, åbent hus- arrangementer
om jura, sociallov, boligindretning og andre relevante temaer. Der etableres Teknologibibliotek, hvor brugerne kan få vejledning, afprøve og låne teknologi.


Aktiviteter, som løbende tilpasses borgernes behov og ønsker. Fx café og mødested,
motion, musik, sang og dans, udarbejdelse af livshistorie og højskole.

Kontaktinformation: Kirsten Sværke – svar-aeh@aalborg.dk
Aarhus
Kommune
og Alzheimerforeningen

Medansøgere/Samarbejdspartnere
Favrskov, Odder og Syddjurs
kommuner.

Projektets formål er at udvikle og igangsætte meningsfulde og brugerstyrede aktiviteter,
etablere inkluderende fællesskaber og tilbyde tidlig, koordineret og rehabiliterende demensfaglig indsats og rådgivning til personer med let til moderat demens. Der er særlig
fokus på yngre og deres familier.

Organisering
Aktivitets- og Demensrådgivning

Projektet går ud på at:

Tilbyde rådgivning i form af såkaldt peer-to-peer-rådgivning, bl.a. i aktiviteter specielt

Der er bevilget
2.801.033 kr.
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Østjylland er et murstensløst
tilbud, som findes på flere lokaliteter i de involverede kommuner.

tilrettelagt til særlige målgrupper. Endvidere tilbydes foredragsarrangementer ved videnspersoner i udvalgte emner, fx ’ferie med demens’, ’demensvenlig bolig’ eller ’marte-meo for familier’ m.m. Der forsøges oprettet en teknologibus udstyret med relevant
teknologi, der på skift besøger de deltagende kommuner og yder råd og vejledning.


Udvikle og gennemføre aktiviteter i samarbejde med relevante foreninger og institutioner m.m. På baggrund af kortlægning af de eksisterende tilbud prioriteres aktiviteter
inden for fysisk aktivitet, kunst og kultur, naturoplevelser, højskoler og fællesskab samt
livshistorier og reminiscens.

Kontaktinformation: Ane Eckermann – ane@alzheimer.dk
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