
 

NNNETVÆRKSSKABENDEETVÆRKSSKABENDEETVÆRKSSKABENDE   KONTAKTSTEDKONTAKTSTEDKONTAKTSTED   
FORFORFOR   MEDBORGEREMEDBORGEREMEDBORGERE   III   OOODDERDDERDDER   KOMMUNEKOMMUNEKOMMUNE   

Adresse:Adresse:Adresse:   Telefon:Telefon:Telefon:   
Rosensgade 47Rosensgade 47Rosensgade 47   MarianneMarianneMarianne   ---      248655252486552524865525   
8300 Odder8300 Odder8300 Odder   ThomasThomasThomas      ---      248655082486550824865508   
               
Faste åbningstider:Faste åbningstider:Faste åbningstider:   
MandagMandagMandag   10 10 10 ---   141414   
TirsdagTirsdagTirsdag   10 10 10 ---   141414   
OnsdagOnsdagOnsdag   10 10 10 ---   141414   
TorsdagTorsdagTorsdag   16 16 16 ---   202020   
   
Vores Netværk åbnes og bruges også på andre Vores Netværk åbnes og bruges også på andre Vores Netværk åbnes og bruges også på andre 
tidspunkter, hvilket som regel annonceres via tidspunkter, hvilket som regel annonceres via tidspunkter, hvilket som regel annonceres via    
Facebookgruppen Facebookgruppen Facebookgruppen Vores Netværk OdderVores Netværk OdderVores Netværk Odder...   

 

VVVORESORESORES   NNNETVÆRKETVÆRKETVÆRK   PRAKTISKE OPLYSNINGER 
I Vores Netværk er udgangspunktet, at borgere I Vores Netværk er udgangspunktet, at borgere I Vores Netværk er udgangspunktet, at borgere 
hjælper borgere ud fra egne erfaringer til foran-hjælper borgere ud fra egne erfaringer til foran-hjælper borgere ud fra egne erfaringer til foran-
dring mod et bedre liv.dring mod et bedre liv.dring mod et bedre liv.   

   

Vi arbejder med fælles opgaveløsning, råd og vej-Vi arbejder med fælles opgaveløsning, råd og vej-Vi arbejder med fælles opgaveløsning, råd og vej-

ledning i forhold til udfordringer, samtale og dia-ledning i forhold til udfordringer, samtale og dia-ledning i forhold til udfordringer, samtale og dia-

log om forskellige emner.log om forskellige emner.log om forskellige emner.   

   

Man kan deltage i, bidrage eller være initiativtager Man kan deltage i, bidrage eller være initiativtager Man kan deltage i, bidrage eller være initiativtager 

til aktivt samvær, både i og udenfor Vores Net-til aktivt samvær, både i og udenfor Vores Net-til aktivt samvær, både i og udenfor Vores Net-

værk.værk.værk.   
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Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed 
for at deltage som aktive medborgere i samfun-for at deltage som aktive medborgere i samfun-for at deltage som aktive medborgere i samfun-
det.det.det.   
   
Dette i en vekselvirkning mellem at kunne bidrage Dette i en vekselvirkning mellem at kunne bidrage Dette i en vekselvirkning mellem at kunne bidrage 
og modtage i relation til andre og således styrke og modtage i relation til andre og således styrke og modtage i relation til andre og således styrke 
personlige kompetencer til at kunne tage vare på personlige kompetencer til at kunne tage vare på personlige kompetencer til at kunne tage vare på 
eget liv.eget liv.eget liv.   
   
Vores Netværk vægter samarbejde med lokale Vores Netværk vægter samarbejde med lokale Vores Netværk vægter samarbejde med lokale 
aktører i Odder og deltagelse i de eksisterende aktører i Odder og deltagelse i de eksisterende aktører i Odder og deltagelse i de eksisterende 
tilbud i kommunen.tilbud i kommunen.tilbud i kommunen.   

Målgruppen er medborgere over 18 år, som via Målgruppen er medborgere over 18 år, som via Målgruppen er medborgere over 18 år, som via 
social inklusion, ønsker at udnytte deres rehabili-social inklusion, ønsker at udnytte deres rehabili-social inklusion, ønsker at udnytte deres rehabili-
teringspotentiale.teringspotentiale.teringspotentiale.   
   
Via fællesskaber er det mulighed for at:Via fællesskaber er det mulighed for at:Via fællesskaber er det mulighed for at:   
   Bringe egne ressourcer i spil Bringe egne ressourcer i spil Bringe egne ressourcer i spil    
   Forebygge isolationForebygge isolationForebygge isolation   
   Opnå samhørighedOpnå samhørighedOpnå samhørighed   
   Kunne indgå i sociale sammenhænge og op-Kunne indgå i sociale sammenhænge og op-Kunne indgå i sociale sammenhænge og op-

bygge relationerbygge relationerbygge relationer   
   Styrke initiativformåenStyrke initiativformåenStyrke initiativformåen   
   At få adgang til ressourcer i samfundetAt få adgang til ressourcer i samfundetAt få adgang til ressourcer i samfundet   

Vores Netværk kræver ingen henvisning. Vores Netværk kræver ingen henvisning. Vores Netværk kræver ingen henvisning.    
I åbningstiden vil der altid vil være en, der tager I åbningstiden vil der altid vil være en, der tager I åbningstiden vil der altid vil være en, der tager 
godt imod.godt imod.godt imod.   
   
Ved behov for nærmere information eller ved Ved behov for nærmere information eller ved Ved behov for nærmere information eller ved 
spørgsmål kan der rettes henvendelse pr. telefon.spørgsmål kan der rettes henvendelse pr. telefon.spørgsmål kan der rettes henvendelse pr. telefon.   
   
   Der henvises til Facebookgruppen Der henvises til Facebookgruppen Der henvises til Facebookgruppen    
Vores Netværk Odder Vores Netværk Odder Vores Netværk Odder som blandt andet infor-som blandt andet infor-som blandt andet infor-
merer om kontaktstedetmerer om kontaktstedetmerer om kontaktstedet   og om de initiativer, der og om de initiativer, der og om de initiativer, der 
foregår i og omkring Vores Netværk.foregår i og omkring Vores Netværk.foregår i og omkring Vores Netværk.   

MÅLSÆTNING MÅLGRUPPE YDERLIGERE INFORMATION 
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