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Afdeling/ydelse

Aktivitetscentret, Høskoven.

1. Lovgrundlag

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens (SL) § 104.

2. Mål- og aldersgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Der kan være tale om
 neurologiske lidelser
 progredierende lidelser
 skader som følge af ulykker, fald eller slag mod hovedet.
Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder såsom lammelser, problemer med hukommelsen,
ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problemskabende
og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.
Aldersgruppen er fra 18 år.

3. Antal pladser

56 dagpladser.

4. Kerneydelse

Aktivitetscentret yder et neuropædagogisk rehabiliterings/læringstilbud, relateret til en helhedsorienteret individuel
proces med situationsbestemte og hverdagsrelaterede aktiviteter, træning.
Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale SL
§ 141-handleplan og kan indeholde:
Vedrørende borgeren:
 Adgang til Aktivitetscentrets aktiviteter, eksepelvis
billedkunst og IT og specialpædagogisk kommunikation
 Neuropædagogisk tilrettelagt individuelt og i mindre
grupper. Løbende tilpasning af indsats og mål i forhold til udviklingen i borgerens behov
 Vedligeholdende og udviklende træning
 Støtte til struktur og socialt samvær
 Deltagelse i særlige tilrettelagte arrangementer arrangeret af Aktivitetscentret ud over daglige aktiviteter

Psykiatri og Social
Viborg



Personlig støtte og hjælp til indtagelse af mad og
drikke samt personlig støtte, hjælp og forflytninger
ved toiletbesøg.

Vedrørende samarbejde med myndigheden:
 Udarbejdelse af individuel plan
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen og
afholdelse af statusmøder efter behov.
Vedrørende kontakt til familie/netværk:
 Løbende kontakt og information til familie og netværk.
5. Takststruktur

Takstniveau 1: Kr. 242,- pr. dag (P/L 2019)
Takstniveau 2: Kr. 375,- pr. dag (P/L 2019)
Takstniveau 3: Kr. 446,- pr. dag (P/L 2019)
.
Borgere indskrevet ½ tid 2 dage om ugen: Kr. 223,- pr.
dag (P/L 2019)
Der opkræves takst for indskrevne kalenderdage.

6. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

7. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der
mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141- handleplan.

