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Aktivitets- og samværstilbud - Tagdækkervej

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

15 dagpladser.
Åbningstid: kl. 9 – 14.

4. Kerneydelse

Dagtilbuddet tilrettelægger træningsaktiviteterne for den enkelte med udgangspunkt i
 borgerens kommunale SL § 141-handleplan
 borgerens aktuelle livskompetencer
 borgerens tidligere livserfaring, værdier
og forudsætninger.
Samvær og aktiviteter tilrettelægges med henblik på at skabe livsindhold og fastholde eller udvikle funktionsniveauet.
Den faglige indsats kan indeholde:
Vedrørende borgeren:
Tilbuddet tager udgangspunkt i individuelt tilrettelagte aktiviteter, eksempelvis:
 fysisk træning

Psykiatri og Social
Viborg







kommunikationstræning
kognitiv træning
social træning
udflugter
ridning (dagtilbuddet samarbejder med special- rideskole, som tilbyder ridning til personer med funktionsnedsættelse).

Vedrørende samarbejde med myndigheden:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen en
gang årligt
 Afholdelse af statusmøder efter behov. Første møde
afholdes senest 3 måneder efter indskrivning.
Vedrørende kontakt til familie/netværk:
 Tilrettelæggelse og forventningsafstemning sker i
samarbejde med pårørende – inden forløbsstart og
herefter løbende og efter behov.
 Behovsafdækkende dialog med henblik på praktisk
planlægning i forbindelse med fx transport.
Dagtilbuddet gør brug af værksted og øvrige faciliteter på
Tagdækkervej, fx grupperum, motionsrum, bus, have og bålhytte. Herudover har aktivitets- og samværstilbuddet sit eget
hus med mulighed for forskellige aktiviteter.
5. Takststruktur

Takstniveau 1: Kr. 221,- pr. dag (P/L 2019)
Borger indskrevet på halv tid – op til 2 dage om ugen.
Takstniveau 2: Kr. 442,- pr. dag (P/L 2019)
Borger indskrevet på fuld tid - op til 5 dage om ugen.
Der opkræves takst for indskrevne kalenderdage.

6. Medarbejdere

Personalet 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.

