Veteran
Cafe´
Djursland
ÅBNINGSTIDER M.M.
VETERAN CAFEEN
Klitvej 2 8500 Grenaa
er åben

1 og 3. onsdag i måneden kl. 1700 - 2100
hvor vi byder dig
på lidt lunt, en kop kaffe eller te, en vand og må ske en kage.
Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.
Du dropper ind og få r en snak og en hyggestund med
brugerne af cafeen,

HVAD KAN VI TILBYDE

Du vil blive taget godt imod.
VEL MØDT.
Vi kan altid kontaktes på 40 68 47 17 / 30 28 04 71
veterancafegrenaa@gmail.com

Vi lbyder dig et fristed, hvor du og I kan mødes med andre, og få
en uforpliggende snak med en anden veteran eller pårørende og
få ny inspiraon l, at komme videre med dit/jeres liv eer at have
ydet en stor og påskønnet indsats for dit land under vanskelige
forhold

HVEM ER VI?

HVAD KAN VI TILBYDE

Vi er en selvstændig gruppe af frivillige mentorer, Buddys , fagpersonel og
på rørende til tidligere og nuværende udsendte personer i international
tjeneste.

Vi tilbyder dig et fristed, hvor du kan mødes med andre, og få en uforpligtigende snak, med en anden veteran eller på rørende og få ny inspiration
til, at komme videre med dit/jeres liv.

Vi er trænet i, at forstå , lytte og snakke med dig om dine oplevelser og kan
evt. rå dgive dig om, hvordan du kan komme videre med dit liv og evt. problemer.

Vi rå der over kontakter bå de i det kommunale jobcenter, men også på
landsplan, herunder veterancentret hvor vi kan skaffe dig i kontakt med
de rette personer eller myndigheder for at få den helt rigtige hjælp, støtte
og a7klaring du må tte have behov for

Vi udarbejder ikke protokoller over hvem der møder, eller hvilke problemer du eventuelt gå r og tumler med, men hvis du ønsker det, kan vi sørge
for kontakt til må ske lige netop den sagsbehandler, der kan hjælpe dig videre i livet

DU ER……….
Ambulancemand, brandmand, Falck mand, frivillig i hjemmeværn, beredskabskorpset eller Røde Kors, læge,
politimand, nødhjælps chauffør, pilot,
pårørende, soldat, sygeplejerske, eller sømand,
der har været udsendt i international tjeneste.

Vores erfaringer stammer fra frivilligt arbejde med bl.a. veteraner fra de
internationale indsættelser, som Danmark har deltaget i.
Vi er ligeledes særdeles godt bekendt med så vel Arbejdsskadestyrelsen og
andre myndigheder, der kan få berøring med dig, hvis du gå r og tumler
med nogle spørgsmå l.
Vi henviser dig ikke til nogle bestemte myndigheder, læger, psykologer
mv. men kan give dig nogle valgmuligheder, så du selv kan træffe den rigtige beslutning, hvis du ønsker hjælp udefra.
Med baggrund i vores uddannelse er vi gode til at lytte og kan forstå dig,
uden du behøver at fortælle hele din livshistorie.
Vi kan også tilbyde dig en bisidder nå r du skal tale med myndighederne.
Vi glæder os til at se dig

Spørgsmål kan rettes til:
Leo: +45 40 68 47 17
Per: +45 30 28 04 71

Veterancafe Grenaa

og få en uforpligtigende snak med dig om
dine oplevelser og følelser.
VEL MØDT.
VETERAN
Cafe´
Djursland

