Åbningstid
Dagligt i tidsrummet 9.00 -15.00.
Afbud
Ved afbud bedes man kontakte dagcentret senest dagen før inden
kl. 14.00 på tlf. 76 81 75 82, så vi kan afbestille taxa i rette tid.

Velkommen i
Dagcenter Hejlskov

Hejlskovparken 60 A
6040 Egtved
Tlf. til dagcentret i tidsrummet kl. 8-15.30: Telefon 76 81 75 82
E-mail: hejlskov60@vejle.dk

Information
Formålet med denne folder er at informere om, hvad Dagcenter Hejlskov er,
og hvad vi kan tilbyde.
Dagcentrets indretning i hovedtræk
På Hejlskov er der et dagcenter med fællessal og køkken. Her serveres
måltiderne, og der er plads til aktiviteter, socialt samvær og arrangementer.
Endvidere er der en dagligstue med tv, hvilestole og sofa. Lokalet bruges bl.a.
til grupper, der ønsker spil o.l. Det er muligt at se dagcentrets faciliteter på
Google Maps ved at taste ”Dagcenter Hejlskov” som søgeord.
Ved indgangen har vi en sofagruppe, og vi har hvilerum med enkelte senge
eller stole til et middagshvil.
I dagcentret møder du Solveig Brogaard, Hanne Vemmelund, Lisbeth Uth,
Susanne Madsen og vores køkkenchef Laila Pedersen.
Dagcenterbruger
For at blive visiteret til dagcentret, kræver det henvendelse fra hjemmeplejen, egen læge eller pårørende til visitator på tlf.nr. 76 81 80 00. Visitationen
gælder også for kørsel, som koster 428 kr. pr. måned.
Målgruppen
Personer med nedsat fysisk/psykisk funktion med behov for f.eks.
-

socialt samvær
aflastning af pårørende
afhjælpning af specifikke behov, bl.a. demens
mulighed for samværsgrupper

Ved dagcenteropholdets start kan der, hvis det ønskes, holdes samtale med
dagcenterbrugeren og pårørende, med henblik på at afklare forventninger
og få en generel snak om livet og hverdagen.
Ved behov for individuel træning skal der visiteres særskilt hertil.

Tilbud
Socialt samvær
Sang
Gymnastik
Højtlæsning
Spil, også udendørs
Bankospil
Bagning
Kreative sysler
Busture
Gåture, cykelture på el-cykel
Holdaktiviteter
Arrangementer og udflugter i samarbejde med frivillige
Besøgshund
Gudstjeneste sidste tirsdag hver måned
Orangeri
Ferie
Pårørende
Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med de på rørende til dagcenterbrugerne. Pårørende/ægtefæller er velkomne når som helst.
Ved behov for samtale om specifikke forhold/problemer kan personalet kontaktes i tidsrummet kl. 08.15 - 09.00 på tlf.nr. 76 81 75 82.
Økonomi
Formiddags- og eftermiddagskaffe koster 15,00 kr. pr. gang.
To retter middagsmad koster 63,00 kr.
Kørsel til og fra dagcentret koster 428 kr. Der betales månedsvis bagud, regning
sendes fra Vejle kommune.
Eventuelle udgifter til entré eller specielle arrangementer betales separat.

