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i
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2016-08-24

Björkängens dagverksamhet i Töreboda
Är öppen 5 dagar i veckan, och riktar sig till de som bor i sina
egna hem. Dagarna kan vara inriktade på såväl social
verksamhet som träning. Att umgås och göra saker
tillsammans, kanske baka en kaka eller lyssna på musik. Att ta
en promenad eller vara med i enkel gruppgymnastik.
På onsdagar och fredagar har vi en grupp som vänder sig till
dig som på grund av glömska eller andra orsaker trivs bättre i
en grupp med färre deltagare. Här är syftet en meningsfull
vardag i en lugn och trygg miljö.

Krabbängsgårdens dagverksamhet i Moholm
Är öppen varje torsdag. Förmiddagen är för dem som har
bistånd medan eftermiddagen är en öppen verksamhet dit
alla är välkomna.
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För att kunna komma till någon av dagverksamheterna krävs
ett bistånd. Biståndshandläggare är den man ska ta kontakt
med. Det finns flera orsaker till att kunna få bistånd,
träningsbehov, ensamhet, avlastning för anhörig är några.
 Det finns olika nivåer, allt från heldag flera dagar i
veckan till en halvdag med eller utan lunch.
 Till och från dagverksamheten kommer de flesta med
taxi. Beställning av taxi ombesörjs av personalen.
 Eget gånghjälpmedel eller rullstol medtages liksom
mediciner som ska tas under dagen.

Kostnad
 Heldag
111 kr
 Halvdag med lunch
82 kr
 Halvdag utan lunch
37 kr
 Taxiresa
30 kr per enkelresa
Avgiften faktureras månadsvis.
Vid musikunderhållning eller likande tillkommer
entréavgift 20 kr. Detta gäller fredagar i Töreboda och
torsdagar i Moholm.
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Vill du ha mer information om verksamheterna är du
välkommen att kontakta någon av oss.

Enhetschef
Ulrika Berglund

0506-181 31

Dagverksamhet Töreboda
Kristina och Eva-Lena

0506-182 01

Dagverksamhet Moholm
Ulrika och Lilian

0506-489 94 eller
0506-182 01

Biståndshandläggare
Helena Arvidsson
Emelie Johansson
Jennie Andersson
Maria Klahr

0506-181 53
0506-181 35
0506-181 51
0506-181 57
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