IMPULS
Kursuscenter
Beskæftigelse
Mødested

Et udviklings- og læringstilbud

Hvor skal du henvende dig?

På IMPULS tror vi på at alle kan komme sig helt eller delvist og at det har
betydning for mennesker at være en del af et udviklende og meningsfyldt fællesskab.

Visitation til driftsteams sker via Socialfagligt Center, Socialafdelingen,
Svinget 14, 5700 Svendborg, telefon: 62 23 39 70

Kursuscenter IMPULS tilbyder en vifte af kompetence-

givende og interessebaserede kurser. Her får du mulighed for udvikling
og samvær – og for selv at vælge det tilbud der bedst tilgodeser dine
aktuelle ønsker.
Kurserne planlægges med udgangspunkt i borgerønsker og viden om,
hvilke tilbud der understøtter den enkeltes proces med at komme sig.
Der er ingen visitation ved deltagelse på kurser.
Du er altid velkommen til at kigge ind for at få en fornemmelse af hvem
vi er og hvad vi tilbyder. Vi giver gerne information om hvilke kurser der
udbydes netop nu. Kom forbi og hent vores kursuskatalog, eller se det på
vores hjemmeside.

Et tilbud om beskæftigelse

Impuls Kursuscenter er også en hensynstagende arbejdsplads, hvor du
har mulighed for at indgå i et levende miljø og dermed skabe netværk
med kolleger. Daglig drift af Kursuscentret varetages af tre teams og du
kan få beskæftigelse/arbejdsopgaver indenfor områderne:
Kontor & Kultur, Café Impuls og Service.

Mere information om aktuelle kurser og tilbud på Kursuscentret IMPULS
www.svendborgsocialpsykiatri.dk og www.impuls-svendborg.dk

IMPULS
Skovbrynet 1 C
5700 Svendborg
6223 6623

Fakta
IMPULS er et aktivitets og samværstilbud jf. Serviceloven §
104, hvor der også tilbydes beskyttet beskæftigelse, jf.
Serviceloven § 103.
Målgruppen er borgere over 18 år med psykiske og/eller
sociale vanskeligheder.
IMPULS har et samarbejdsudvalg bestående af 5 borgere,
2 ansatte og afdelingslederen. Formålet er at øge dialog og
samarbejde på tværs i huset.
Der afholdes møder, hvor vi via information og dialog sammen
udvikler IMPULS.
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r.
ed
v
en et
sid ted
g
ba des
Se Mø

Mødested IMPULS
På Mødested IMPULS kan du møde andre, deltage i indkøb, madlavning
og spisning, læse avis, drikke kaffe, spille spil og nyde det uformelle
samvær.

Åbningstider
Mandag: kl. 15-20
Onsdag: kl. 15-20
Torsdag: kl. 15-20
Søndag kl. 10-16
Der er ingen visitation til Mødested IMPULS.
Du er velkommen til at kigge ind for at få en fornemmelse af,
hvem vi er - og om mødested er noget for dig.
Kontakt også gerne:
Tine Rudbech Lund
Afdelingsleder IMPULS og Cafe Aroma
Tlf 24 88 67 47
Mail tine.rudbech.lund@svendborg.dk

IMPULS har til huse i en smuk gammel bygning beliggende på en
parklignende grund - 1,5 fra centrum. Der er gode busforbindelser.
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