Social- och omsogskontoret

Dagverksamhet för äldre
FÖR DIG SOM BEHÖVER SOCIAL SAMVARO
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Du som är 65 år eller äldre, bor hemma och har behov av sällskap
och stöd i din vardag kan ansöka om en plats på någon av kommunens dagverksamhet för äldre. Här kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter,
allt utifrån dina intressen, behov, önskemål och förmåga.

Anpassade aktiviteter
Vi erbjuder ett stort och varierat utbud aktiviteter på våra dagverksamheter, vårt
fokus ligger på samvaro och sociala aktiviteter som till exempel sittgymnastik,
sällskapsspel, promenad, musik eller högläsning. När du besöker oss, anpassar
vi innehållet under dagen utifrån din dagsform men som grund finns alltid en
struktur och fasta teman under året.
Hur ofta du besöker dagverksamheten och om du äter några måltider här,
styrs av ditt biståndsbeslut.

Våra avdelningar
•
•

Åsen dagverksamhet, för dig som besöker oss förmiddag eller eftermiddag.
Heijken dagverksamhet, för dig som besöker oss en hel dag och äter frukost,
lunch och fikar hos oss.

Vi som arbetar här
Vi som arbetar inom dagverksamhet är utbildade undersköterskor och
vårdbiträden.

Så här ansöker du om dagverksamhet
Ta kontakt med en biståndshandläggare på myndigheten för äldre och personer
med funktionsnedsättning. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål.
Därefter prövas din ansökan och du får ett biståndsbeslut.

Du bestämmer
Om du får ett biståndsbeslut om dagverksamhet bjuder vi in dig till ett första
besök hos oss. Du får veta mer om våra olika verksamheter och tillsammans
lägger vi upp en plan för din vistelse hos oss.
Du får en kontaktperson på den dagverksamhet du kommer att besöka, som har
ett särskilt ansvar för det stöd och den hjälp du behöver. Till kontaktpersonen kan
du också vända dig med frågor och önskemål.
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Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Om du vill veta mer

www.sodertalje.se
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Om du vill veta mer om dagverksamhet eller komma i kontakt med en biståndshandläggare, ringer du till kontaktcenter på telefonnummer: 08-523 010 00.

