Sorø Kommune

Serviceinformation om dagcentertilbud

Visiteret dagcentertilbud

DAGCENTER

Formålet med denne serviceinformation er at
beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret dagcenter.
Du kan få yderligere oplysninger ved at læse kvalitetsstandarden.Den kan du finde på www.soroe.
dk eller få ved henvendelse til Team Ældre i Sorø
Kommune.
Sorø Kommunes værdier
Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal
basere sin virksomhed på et fælles værdisæt:
• Troværdighed
• Engagement og arbejdsglæde
• Åbenhed, dialog og anerkendelse
Hvad kan du få hjæp til?
Tilbud om visiteret dagcenter er et generelt aktiverende tilbud, der har som forrmål at bidrage
til at forebygge tab af dine færdigheder og sikre
vedligeholdelse af din helbredstilstand og trivsel.
Tilbuddet kan indeholde aktiviteter af fysisk, psykisk eller social karakter. Tilbuddet er målrettet og
tager udgangspunkt i en handleplan tilpasset dine
behov.
Hvem kan tildeles hjælpen?
Tilbuddet henvender sig primært til ældre borgere
bosat i Sorø Kommune, der:

• er motiverede og kan deltage aktivt i målrettede aktiviteter eller
• har en ægtefælle eller anden pårørende med behov for aflastning
og som kan fungere i et dagcentermiljø
Beboere i plejeboliger tilbydes aktivitet på plejecentret. Psykisk syge, fysisk og psykisk udviklingshæmmede
eller selvhjulpne borgere henvises til
andre relevante tilbud.
Psykiske og sociale grunde:
• Borgere der har svært ved og har
behov for støtte til at søge, etablere og fastholde den sociale kontakt
• Borgere der har behov for støtte
til at opretholde en psykisk eller
social sundhed, herunder i forebyggelsesøjemed.
Fysiske grunde:
• Borgere der har brug for fysisk
støtte til at kunne udføre sociale
aktiviteter og indgå eller deltage i
sociale sammenhænge
• Borgere der har behov for bevægelse og aktiviteter

Visiteret dagcenter
Som udgangspunkt tilbydes visiteret
dagcenter en halv dag om ugen, enten formiddag eller eftermiddag.
Aflastningstilbud kan evt. tilbydes hele
dage.
Der aftales formål med dagcentertilbuddet.
Der sker en løbende opfølgning og
vurdering, og på baggrund af denne
vil tilbuddet blive revurderet.
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Tilbuddet kan indeholde:
Individuelle aktiviteter:
Gåture, cykelture, kondicykling, gymnastik,
træning, computerbrug og samtaler.

Gruppeaktiviteter:
Gåture ud af huset, udflugter, cykelture, kondicykling, stolegymnastik,
gymnastikhold, fysiske spil og billard, kreative aktiviteter som stimulerer motorikken, pakkespil, quiz, bankospil, erindringsspil og kortspil,
avislæsning, foredrag, film, læsegruppe, sang samt div. former for
underholdning.
Mad og drikke:
Du kan købe kaffe, drikkelse og brød.
På alle dagcentre er der mulighed for, at du kan hvile f.eks. i en hvilestol.
Visiteret kørsel
Du kan få bevilget kørsel til og fra dagcenter, hvis du ikke selv er i
stand til at arrangere transport. Kan du tage offentlige transportmilder,
eller har du en ægtefælle der kan køre dig, bevilges ikke kørsel.
En undtagelse kan være, hvis formålet med dagcenter er at aflaste
din ægtefælle og der samtidig er bevilget en halvdagsplads.

Hvordan bevilges hjælpen?
Du kan henvende dig til visitatorerne
i Team Ældre. En visitator aftaler
et visitationsbesøg, hvor du gerne
må tage en bisidder med. Visitatoren foretager en konkret individuel
vurdering af dit behov og om du
opfylder kriterierne for dagcenter og
evt. kørsel.
Hvis din ansøgning imødekommes,
får du mundtligt tilsagn. I aftaler formålet med dagcentertilbuddet.
Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, vil du få en skriftlig begrundet afgørelse.
Hvem leverer hjælpen?
Dagcenterplads tilbydes på det
nærmeste dagcenter henholdsvis
på Røde Kors Hjemmet i Sorø eller
Degneparken i Dianalund.
Der er uddannet personale på dagcentrene.
Hvad koster hjælpen?
Det er gratis at komme i dagcenter,
men du skal betale for materialer,
mad og drikke.
Der er egenbetaling på kørsel, 50 kr.
pr. gang – tur/retur (2012 niveau).
Hvordan leveres hjælpen?
Dagcenterpersonalet kontakter dig
senest 1 uge efter at have modtaget
besked om afgørelsen og tilbyder

dig en introduktionssamtale evt. i dit
hjem. Der kan være ventetid på dagcentertilbud eller de enkelte holdaktiviteter. Dagcenterpersonalet udarbejder og følger op på en handleplan
i samarbejde med dig. Det er også
dagcenterpersonalet, du aftaler varighed med og planlægger tidspunkt og
ugedag, hvor du skal komme.
Hvis du under opholdet har behov for
hjælp til toiletbesøg eller forflytning,
kan hjælpen aftales med hjemmeplejen.
Hvis hjælpen ændres, aflyses eller
forsinkes?
Dagcentrene er lukkede enkelte
dage eller i ferieperioder. Det gælder
dagene mellem jul og nytår, 1.maj,
fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt
Grundlovsdag. Du vil få nærmere
besked.
Hvornår udføres hjælpen?
På hverdage i dagtimerne.
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Hvis hjælpen ikke leveres som du forventer?
Du kan henvende dig til dagcenterpersonalet, hvis hjælpen ikke lever
op til dine forventninger eller der er sket misforståelser.
Hvis du vil klage?
Du kan klage over afgørelsen om dagcentertilbud eller kørsel til Team
Ældre. Der er ikke yderligere klagemulighed.
Du kan klage over den udførte hjælp i dagcentret eller selve kørslen til
lederen af dagcentret.
Dine pligter?
Ved afbud skal du give besked til dagcentret. Eventuelt kan hjemmeplejen eller dine pårørende hjælpe dig med det.
Hvordan registreres oplysninger om dig?
Alle oplysninger om dig i forbindelse med ansøgning og levering af
hjælp registreres i et elektronisk omsorgs- eller dokumenthåndteringssystem. Du bliver spurgt om samtykke til denne registrering.
Arbejdspladsvurdering (APV) og rygeloven
Dagcentrene er indrettet på en måde der tilgodeser personalets arbejdsmiljø. Dagcentrene er omfattet af rygeloven. Det betyder at du ikke
må ryge på dagcentret.

Vil du høre mere så kontakt nedenstående
Social Service
Team Ældre
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 57 87 62 59. Træffetid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 9.30. Onsdag lukket. Henvendelse kan også ske til
socialservice@soroe.dk
Røde Kors Dagcenter
Heglingevej 14
4180 Sorø
Tlf. 57 83 39 40.
Leder: Britta Kvist Tlf. 57 82 07 26
Roede-kors.dagcenter@soroe.dk
Dagcentret Degneparken
Degneparken 1
4293 Dianalund
Tlf. 57 87 70 61
Dagcenterleder: Lone Bak Andersen Tlf. 57 87 70 60
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