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VISIONER FOR VETERANHJEM TREKANTSOMRÅDET 
 
 
Veteranhjem Trekantsområdet vil i 2020 

 Øge kendskabet til veteranhjemmets virke (orienteringsmøder, foredrag, lokal pres-

se m.v.), for derved at øge antallet af besøgende veteraner og pårørende samt at 

øge antallet af frivillige.  

 Ved øget inddragelse af hjemmets brugere (alt efter disses formåen), at skabe en 

”ejerskabsfølelse” for hjemmet, der bl.a. vil gøre, at deres besøg bliver gentagende.  

 Tage initiativ til møder med lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden-

for veteranområdet for derved at medvirke til at skabe overblik over forskellige loka-

le initiativer på veteranområdet. 

 Intensivere lokal fundrejsning i hjemmets ”interesseområde” (Horsens og sydover).  

 Iværksætte tilbud om uddannelse af hjemmets frivillige – bl.a. i rammen af Veteran-

centrets tilbud samt ved brug af kursustilbud fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 Holde det hidtidige aktivitetsniveau. 

 Skabe opmærksomhed om og til de veteraner, der er særligt udfordrede (og ikke 

umiddelbart kan rummes i rammen af et veteranhjem) og derved medvirke til, at 

disse får tilbudt relevant hjælp. 

 

 

Veteranhjem Trekantsområdet vil i 2023 

 Være kendt blandt såvel offentlige lokale myndigheder samt blandt lokale forenin-

ger/organisationer, der arbejder med veteraner, for sin socialfaglige, seriøse og 

medmenneskelige tilgang til veteraner og deres pårørende.  

 Have fokus på den fysiske og psykiske trivsel blandt hjemmets brugere/beboere. 

 Arbejde på at skabe bedre fysiske rammer i form af mere udenomsplads (evt. ”ind-

dragelse” af dele af området op til terrassen (ejes af boligselskab), eller nyt domicil). 

 Have venteliste for personer, der ønsker at blive frivillige. 

 Have aftaler med lokale virksomheder, fonde, loger m.v. om regelmæssig økono-

misk støtte/rabatordninger, subsidiært støtte i form af levering naturalier. 

 Være anerkendt blandt de dårligst stillede veteraner som stedet, hvor man kan få 

formidlet kontakt til behandlingssteder, der er i besiddelse af relevante behand-

lingsmæssige ressourcer.   

 Fortsætte med at skabe opmærksomhed på særligt udfordrede veteraner. 

 

 


