Omsorgsförvaltningen

Sociala aktiviteter
för ett gott liv

Här finns det möjlighet till social gemenskap,
att delta i olika aktiviteter och arrangemang.
Här finns också tillfälle att själv engagera sig
och påverka innehållet på våra mötesplatser.
Mötesplatsen är också en plats där man får
lov att ”bara vara”, känna meningsfullhet och
tillhörighet.
Vi samarbetar med flera föreningar både på
och utanför mötesplatserna.
Du hittar hela vårt utbud av aktiviteter på

www.kristianstad.se/motesplatser/forettgottliv

Vi finns även på Facebook och Instagram.
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Välkommen till våra mötesplatser

Allö
Kockumsgatan 5, Kristianstad

044-13 55 77

Charlottesborg
Jakobsväg 5, Kristianstad			

044-13 65 74

Arkelstorp
Tollarevägen 11, Arkelstorp		

Degeberga
Tingsvägen 21, Degeberga			
Everöd (drivs av PRO)
Stora vägen 20, Everöd			

044-13 20 75

044-13 64 70

0705-45 89 56

Finland
Pråmgatan 2, Kristianstad			

044-13 55 77

Gärdskan
Rundelsgatan 4, Åhus			

044-13 46 02

Näsby
Näsbychaussén 74 C, Kristianstad			

044-13 41 54

Fjälkinge
Stationshuset, Gamla vägen 101, Fjälkinge
Gärds Köpinge
Pyttelundsvägen 2, Gärds Köpinge			
Riksens Ständer
Vendesgatan 3 B
Skärdal
Öllsjövägen 4, Vä

		

Sommarlust
Utställningsvägen 2 B, Kristianstad		
Sommarro
Östra Boulevarden 1, Kristianstad			

044-13 44 75
044-13 64 70

044-13 26 86

044-13 41 72

044-13 41 54
044-13 61 36

Tollarp
Särlagatan 21, Tollarp			

044-13 29 20

Österäng
Sjövägen 31 a, Kristianstad			

044-13 65 74

Önnestad
Önnegatan 2, Önnestad			

044-13 20 11

Känner du dig ensam?
En volontär eller kontaktperson kan hjälpa dig bryta
isoleringen. Ni träffas enligt överenskommelse för
social gemenskap. Det kan handla om samtal, promenad till en mötesplats eller något annat utifrån dina
intressen och önskemål.

Låter detta som något för dig? Du är varmt välkommen
att kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Det kostar
inget att få hjälp av en volontär eller kontaktperson.

Behöver du stöd som anhörig?
Du som är anhörig kan också behöva stöd och hjälp för
att må bra.
Anhörigstödet är till för dig som stödjer en närstående
som behöver hjälp att klara av vardagen på grund av
en funktionsnedsättning eller sjukdom.
Anhörigkonsulent kan via telefonsamtal, besök eller
hembesök erbjuda dig rådgivning, information och
stödjande enskilda samtal utifrån dina behov. Det
finns också möjlighet att delta i en anhöriggrupp och
att använda det digitala anhörigstödet ”En bra plats”.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och vårt stöd är
kostnadsfritt.

Vill du göra skillnad för
en medmänniska?
Du och din tid behövs!
Du kan engagera dig och hjälpa till på en mötesplats eller träffa enskilda som bor hemma eller på
ett omsorgsboende. Det finns många som känner
sig ensamma och skulle uppskatta ditt engagemang!

Genom att hjälpa till kan du höja livskvalitén både för
andra och dig själv. Du bestämmer själv hur mycket
av din tid du vill bidra med.
Vi försöker matcha dig med en person enligt era
önskemål och intressen.

Är du intresserad? Du är varmt välkommen att
kontakta oss så berättar vi mer. Alla oavsett ålder är
välkomna att anmäla sitt intresse. Du får en introduktion och kontinuerligt stöd i ditt uppdrag.

För mer information
Omsorgsförvaltningen
Verkställare av kontaktpersoner
och volontärsamordnare
Tel 044-13 68 68
eva.stahl@kristianstad.se

Vill du engagera dig som frivillig
på en möteplats?
Maila frivillig@kristianstad.se eller
kontakta den mötesplats som
passar dig bäst.

Anhörigkonsulent
Tel 044-13 26 86
birgitta.johansson@kristianstad.se

Enhetschef
Tel 044-13 20 40
niklas.lindqvist@kristianstad.se

044-13 50 00
www.kristianstad.se

