
Svendborg Kommune 

 

Kvalitetsstandard for 

Aktivitetscentre 
 

 

Lovgrundlag 

Servicelov §79 

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og 
forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke 
persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

 

Målgruppe 

Målgruppen er seniorer i Svendborg Kommune 

 

Formål med tilbuddet 

Formålet med tilbuddet er at skabe livskvalitet og vedligeholde borgerens aktuelle 
funktionsniveau i størst mulig omfang. Desuden er formålet at skabe sociale relationer og 
forebygge ensomhed. 

 

Indhold og omfang 

Borgeren har mulighed for at komme i aktivitetscentret alle ugens hverdage. 

Indholdet af tilbuddet planlægges ud fra den aktuelle gruppe borgeres behov for og ønsker til 
aktiviteter.  

Eksempler på aktiviteter kan fx være: Socialt samvær, spil, quiz, stolegymnastik, gåture, 
udflugter, samtalegrupper, kreative aktiviteter mv.  

 

Visitation  

Aktivitetscentrene har åbne tilbud, hvor alle seniorer kan møde op. Alle seniorer kan komme i 
aktivitetscentrenes cafeer og drikke kaffe og spise frokost. 



Visitation til aktiviteter og transport foretages af sektionslederen på aktivitetscenteret, hvor 
tilbuddet foregår. 

 

Fysisk placering af aktivitetscentre 

 Aktivitetscenter Aldersro, Aldersro 4, 5700 Svendborg 
 Aktivitetscenter Caroline Amalie, Caroline Amalievej 13, 5700 Svendborg 
 Aktivitetscenter Tåsinge, Syrenvej 24. 5700 Svendborg 
 Aktivitetscenter Damgården, Kærvej 8. 5881 Skårup 
 Aktivitetscenter Stenstrup, Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup 
 Aktivitetscenter Munkevænget, Sanddalsparken 17 A, 5700 Svendborg Kommune 
 Aktivitetscenter Thurøhus, Bergmansvej 17, 5700 Svendborg 

Telefonnummer samt nærmere beskrivelse af tilbud og muligheder findes under det enkelte 
center på www.svendborg.dk 
 

Særlige målgrupper 

Seniorer med senhjerneskade: 

Der er tre aktivitetscentre, der har et særligt vedligeholdende tilbud til seniorer med 
senhjerneskade: 

 Aktivitetscenter Tåsinge, Syrenvej 24. 5700 Svendborg 
 Aktivitetscenter Stenstrup, Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup 
 Aktivitetscenter Thurøhus, Bergmansvej 17, 5700 Svendborg 

En gang om ugen er der på disse aktivitetscentre et særligt målrettet tilbud for seniorer med 
hjerneskade af 2-3 timers varighed.  

Der er fokus på at skabe rolige rammer for gruppen af senhjerneskadede. 

 

Borgere med demens: 

Der er et aktivitetscenter, der er aktivitetscenter for borgere med demens: 

 Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 2, 5700 Svendborg 

 

Hvad koster tilbuddet 

Det er gratis at deltage i aktivitetscentertilbuddet. Der skal dog betales for eventuel 
forplejning. 

Transport til og fra aktivitetscentret kan arrangeres for kr. 37,- retur (2020).  

https://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/aktivitetscentre-0


Kvalitetsmål  

Tilbuddene i Svendborg Kommunes aktivitetscentre planlægges, så de: 
 Understøtter borgerens livskvalitet, skaber fællesskaber, og forebygger ensomhed 
 Understøtter borgerens mentale og fysiske sundhed 
 Rummer aktiviteter som er så forskellige, så flest mulige borgere får mulighed for de 

aktiviteter, der interesserer dem 
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