Syge- og handicapområdet
Foreningens
navn
Alzheimerforeningen
Østjylland
Astma- Allergi
Foreningen
Dansk blinde
samfund Kreds
Kronjylland
Den Frivillige
Forening DB2

Fysisk Aktiv For Sjov
Gigtforeningen
Syddjurs lokalgruppe
Høreforeningen
Syddjurs
Lokalafdeling
Kafé Kolind

Kræftens
Bekæmpelse Syddjurs LK
Landsforeningen
Autisme,
Kredsforeningen
Østjylland
Landsforeningen
Bedre Psykiatri
lokalafd. Rds,
Syddjurs, Norddjurs
og Favrskov

Formål
Rådgive og vejlede folk med en demenssygdom,
deres pårørende, fagpersoner og andre
interesserede
Formålet er at dække udgifterne til Luftballonen
2014
At flere blinde og svagtseende kan deltage i vores
tilbud/ omsorgsklubber i trykke rammer
At undervise mennesker med Type2diabetes og
deres pårørende i hvad ændringer af kostvaner og
livsstil kan gøre af at de kan få et bedre liv.
At informerer om hvordan man kan sikre at man
har et stabilt blodsukker og man derfor ikke får
prædiabetes eller Type2diabetes.
At undervise sunde og raske mennesker i moderne
kostvaner og livsstil.
Udvikle de fysiske aktiviteter for andre, som ikke
kan benytte de nuværende aktiviteter. Målgruppen
er yngre mennesker fra 25 - 30 år og optil 60 år.
At gøre borgerne opmærksom på at positive
oplevelser kan gøre hverdagen holdbar, for disse
smertefyldte borgere, trods store odds imod sig.
Høreforeningen - Syddjurs Lokalafdeling arbejder
for bedre livsvilkår for de mennesker i Syddjurs
Kommune, som er berørt af høreproblemer eller
sygdomme i øret.
Kafé Kolind skal favne bredere og være til gavn for
flere borgere på Djursland - vi ønsker i højere grad
at bidrage til at forebygge, løse og lindre borgernes
sociale og sundhedsmæssige udfordringer.
Etablering og drift af Motions- og Café til
kræftramte og deres pårørende i Syddjurs
Kommune.
Vi er en gruppe under kredsforeningen Østjylland,
bestående af forældre til børn med ASF
Vi har stor erfaring og gode resultater med Familie
til Familie. Oprettelse af nye gruppeforløb for unge
fra 15 til 30 år. Søger et beløb til med Mindfulness.
Telefonrådgivning og akut udkørsel hele døgnet
rundt. Vi stiller bisidder til rådighed for pårørende
og syge. Udvikling og støtte til pårørende fra
Etniske minoriteter
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PTU Østjylland

Sinds
Pårørenderådgivning

Værestedet
Strandgårshøj
48,8400 Ebeltoft
UFL Rosenholm
ULF Landsforening
Spastikerforeningen
Kreds Nordøstjylland

PTU arbejder for at forbedre vilkårene for
bevægelseshandicappede, og støtter medlemmerne
gennem kurser, arrangementer og rådgivning.
Skolegang, uddannelse og arbejde er begyndelsen
og grundlaget, men ikke i sig selv nok og heller
ikke altid opnåelig for alle. Derfor er resten i form
af fuld deltagelse og inklusion i alle former for
kulturliv, sport, underholdning, rejser og andet
fritidsliv særdeles vigtig både som et supplement
og alternativ til et fuldt arbejdsliv.
At være pårørende til en psykisk syg er ofte
forbundet med et voldsomt pres, hvilket giver
anledning til at den pårørende selv bliver syg.
Formål at udbrede viden om psykiske sygdomme,
skabe tryghed, hvor der er en psykisk syg person
Formålet er at skabe et fristed for psykisk syge og
sårbare i Syddjurs Kommune, hvor brugerne
uforpligtende kan mødes og danne netværk
At aktivere - Unge med særlige behov
Udviklingshæmmedes Landsforbund. Vil gerne ud
og besøge bofællesskaber, væresteder, dagtilbud i
Syddjurs Kommune.
Afholde aktiviteter. En familieweekend på
feriecenter Slette Strand, Liftbus til Legoland og tur
til Mols Bjerge, julefest, bowlingarrangement,
sejltur i handicapvenlige både på Gudenåen,
foredrag
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