Navn på forening, netværk eller gruppe

Møder

AA

x

Rådgivning
Samtaler
Undervisning Behandling Foredrag Kurser Andre aktiviteter - beskriv
Anonyme Alkoholikere - 12-trins forløb for alle for
at fastholde ædruelighed

x

ACA

Adult Children of Alcoholics

AL-anon

x

x

Erfa-udveksling og støtte til pårørende der er i
relation til en alkoholiker

Ambulant rådgivning (Kvindecenter)

x

x

Rådgivning til kvinder, der lever i et voldeligt
forhold
Lokal gruppe i Svendborg, der arbejder
tværfagligt med andre grupper for
menneskerettigheder

Amnesty Svendborg

x

Arabisk undervisning

x

x

Areopagos

x

x

Bedre Psykiatri

x

Børns Voksenvenner

x

Chr. Mølle Laug

x

Dansk Folkehjælp

x

Det Tamilske Samordningsudvalg

x

Diabetesforeningen

x

Efterladte efter Selvmord

x

x

Forældreforeningen "Vi har mistet et barn"

x

x

Gigtforeningen

x

x

Råd og vejledning til personer med gigtsygdom

x

Professionelle frivillige (tidligere bankansatte)
yder råd og vejledning til borgere med lav
indkomst

Gældsrådgivningen

x

Gå-dig-glad

x

x

Modersmålsundervisning (arabisk) til børn
x
x

Bøn i bevægelse
x

x

Hjælp og støtte til pårørende til psykisk syge
Etablerer venskaber mellem børn med et spinkelt
socialt og familiemæssigt netværk
Møder med henblik på vedligehold og
restaurering af møllen

x
x

x

x

Kulturformidling til foreningens medlemmer
(sprog, dans m.m.)

x
x

x

Hjælp til fattige samt førstehjælpskurser

x

Støtte og kostråd til forebyggelse af diabetes
Erfa, råd og støtte til pårørende i.f.m. selvmord

x

Landsforening, der giver råd og støtte til forældre,
der har mistet et barn

Gå-gruppe, der går 3-20 km 3 x ugl - Socialtmentalt-motion

Rådgivning
Samtaler
Undervisning Behandling Foredrag Kurser Andre aktiviteter - beskriv

Navn på forening, netværk eller gruppe

Møder

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

x

Hovedtropperne

x

Iransk Gruppe

x

Juleaften - frivilliggruppe

x

Juleaftensarrangement 24. december i Skallen

Julehjælp - udeling

x

Samarbejde mellem Lions, Kontakt mellem
Mennesker og REMA

Julepakkekalender

x

Pakkekalendre til børn i udsatte familer

Kontakt mellem Mennesker

x

x

Frivilligcenter med åbent sekretariat mandagtorsdag kl. 10-16 samt efter aftale. Formidling af
frivillige jobs, konsulentstøtte til foreninger,
vejvisningsfunktion for borgere og kommunale
medarbejdere.

Kurdisk Forening

x

x

KVINFO Svendborg (mentor)

x

Kvisten

x

Læsegruppe 1

x

MA-møder

x

x

Mamma Mia

x

x

Mand og Mand imellem

x

Mandagscafé

x

Åben café- og aktivitetstilbud

Mandegruppe

x

Selvhjælps- og samværsgruppe

Malerigruppen

x

Medborgercafé

x

x

Aktiviteter og netværk for personer med
hjerneskade

x

Aktiviteter og netværk for unge med hjerneskade
x

Aktiviteter og netværk for kurdere

x

x

x

Aktiviteter og netværk for kurdere
Mentornetværk for nytilkomne kvindelige
flygtninge
Rådgivning og terapi for voksne mænd og
kvinder, der er blevet seksuelt misbrugt som børn

x

Læse samværsgruppe
Møder for Marijuana Anonymous

x

x

FTS - Mødregruppe for gravide kvinder og
nybagte mødre med forskellig etnisk baggrund

x
x

Åbent café- og aktivitetstilbud for mænd

Selvhjælps- og samværsgruppe, der mødes for at
male
Åben café- og aktivitetstilbud - med kulturelle
udflugter og spisning for op til 30 personer 1 x
mdl

Rådgivning
Samtaler
Undervisning Behandling Foredrag Kurser Andre aktiviteter - beskriv

Navn på forening, netværk eller gruppe

Møder

Mentor

x

Unge i arbejde nu

Mine værdifulde ressourcer

x

Samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune
og diverse frivillige sociale foreninger blandt
andet Røde Kors, Ældresagen og Kontakt mellem
Mennesker

NADA Café

x

Narges café

x

x

x

x

Recoverymodel baseret på øreakupunktur

x

Åben café- og aktivitetstilbud samt info-aftener.
Sommerkoloni med og udenbørn. Svømning og
motion. For kvinder med både dansk og særligt
med anden etnisk baggrund end dansk.

x

Nauk Svendborg

Netværk for kvinder med autisme

Nefos

x

x

Støtte og rådgivning til alle, der er eller har været
tæt på en person, som har udført en
selvmordshandling.

Neriusaat

x

x

Åbent café- og aktivitetstilbud til personer med
tilknytning til Grønland

Netværket for pårørende til alvorligt syge og døende x

x

Selvhjælps- og samværsgruppe

Omhuklip

x

Frisørsalon for socialt udsatte

x

x

Peer to Peer er en Forening, der hjælper psykisk
sårbare, der er recovered. Dvs. personer, der er
udskrevet, men stadig har en eller anden form for
social angst, hvilket betyder, at de har svært ved
at deltage i sociale arrangementer

Psykiatrisk Bostøtte

x

"Åbent sted" hvor unge med psykiske
udfordringer kan få hjælp til spørgsmål om deres
økonomi

Red barnet

x

Red barnet ungdom

x

Retshjælpen

x

Peer to Peer

x

x
x

x

Familieoplevelsesklub med sociale aktiviteter til
børn i alderen 5-12 år samt deres familier
Læringscafé (lektiehjælp) til udsatte børn og unge

x

Gratis juridisk rådgivning for personer med lav
indkomst

Navn på forening, netværk eller gruppe

Møder

Rådgivning
Samtaler
Undervisning Behandling Foredrag Kurser Andre aktiviteter - beskriv

Røde Kors Førstehjælp

x

x

Røde kors ungdom

x

x

Samtaleterapi/Winnie Svedborg

x

Scleroseforeningen

x

Social hygge

x

x

Selvhjælps- og samværsgruppe
(hjerneskadeforeningen)

SLAA

x

x

Anonyme sex- og kærlighedsafhængige

Svendborg Frivilligråd

Selvhjælp Svendborg

x

Førstehjælpskurser
Humanitær ungdomsorganisation

x

Individuel gratis samtaleterapi
Mødeaktivitet for bestyrelsen

x

Svendborg Frivilligråd er et råd, der varetager
de frivillig sociale foreningers interesser i
Svendborg kommune.

x

Selvhjælpsgrupper med forskellige temaer blandt
andet: voldsramte kvinder, transkønnede, stress,
sorg m.m.

x

x

Svendborg Kommune

x

Tanja Fribo - Ældreområdet

Syværksted

x

x

Tamilsk Forening

x

Aktiviteter og netværk for tamilere

Tandemklubben

x

Holder møder i Frivillighuset og booker efter
behov

Ujaloq

x

x

Åbent café- og aktivitetstilbud til personer med
tilknytning til Grønland

Veteran Café

x

x

Kun for Veteraner eller pårørende til Veteraner
Selvhjælp til kvinder, der lever i voldeligt forhold i
form af samtaler med professionel psykolog, der
arbejder frivilligt

VQ
Yoga
Åben systue

Åbent café- og aktivitetstilbud

x

x

Selvhjælps- og samværsgruppe

x

Hjælp til selvhjælp - åben syværksted for alle

