Smedjan

Dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen

Vem kan ansöka till dagverksamhet Smedjan?
Smedjan är en dagverksamhet för äldre och personer med
funktionsnedsättning som inte har möjlighet att vara lika aktiva som
tidigare. Du som vill ha aktivering och social gemenskap, kan ansöka
om dagverksamhet.

Syftet med vår verksamhet
Syftet med Smedjans dagverksamhet är att ge aktivering och
sysselsättning i gemenskap med andra. Genom att delta i Smedjans
dagverksamhet har du möjlighet att må bättre och öka din
livskvalitet.
Vår målsättning är:





En bra aktivering och rehabilitering
Social samvaro
Förebygga isolering
Avlastning för den som vårdar en anhörig

Vad händer på Smedjan?
På dagverksamhet Smedjan arbetar omvårdnadspersonal med att
erbjuda dig aktivering och social gemenskap. Vi är måna om att våra
gäster ska få lite guldkant på tillvaron. Här kan du träffa nya vänner,
aktivera dig eller bara vila och umgås. Vi utgår ifrån dina individuella
behov när vi planerar din tid på Smedjan. De som kommer till
Smedjan, benämns som gäster.

Aktiviteterna skiftar från dag till dag och vi arbetar ofta med olika
teman. På våren och sommaren vistas vi ute och ägnar oss åt olika
uteaktiviteter. Våra öppettider är måndag-fredag 9-15.

Hur ansöker jag om att få vara på Smedjan?
Om du vill ansöka om dagverksamhet så kontaktar du kommunens
biståndshandläggare via växeln 0503-350 00. Du kan även ta kontakt
med kommunens biståndshandläggare om du behöver hjälp eller
svar på frågor som gäller din egen eller anhörigas vård/omsorg.
Biståndshandläggarna har telefontid alla vardagar mellan kl 8-9.

Vad kostar det att vara på Smedjan?
Du betalar en avgift för de dagar som du är på Smedjan. Den är
cirka 60 kronor per tillfälle. Du kan äta din lunch på Smedjan. Priset
för lunchen följer Centralkökets taxa.

Kontaktinformation
Du når oss på 0503-352 85.
Ring oss gärna om du undrar över något som rör dagverksamheten.
Adress:

Dagverksamhet Smedjan
Skolgatan 3, Vallgården
544 30 Hjo
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