Særligt daghjemstilbud til borgere med
demens i Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune har 4 særlige daghjem til
borgere med demens, som bor i egen bolig.
Formål
Formålet med daghjemstilbuddet er, at tilbyde dig
omsorg og aktiviteter i hverdagen, og/eller
aflastning af din ægtefælle.
Opstart/visitation
For at starte i daghjemmet, skal du kontakte din
demenskoordinator, som sammen med dig vil
afklare hvilket daghjem du skal starte i.
Når du starter op, vil der altid være en
prøveperiode, for at se og vurdere dit behov, og om
tilbuddet er det rette for dig.
Der vil være løbende vurdering og justering af
omfanget, med demenskoordinatoren,
medarbejderne i daghjemmet og dig selv, i.f.t. om
tilbuddet stadig er det aktuelle og rette for dig.
Der vil være en individuel vurdering af netop dit
behov. Du kan dog max. være i daghjemmet i op til
4 dage pr. uge.

Pladser

Transport

Der er mulighed for at få bevilliget en
halvdagsplads, om formiddagen eller om
eftermiddagen, eller en heldagsplads.

Når du har et tilbud i et af de særlige daghjem kan
du få bevilliget transport til og fra daghjemmet.

Aktiviteter
Aktivitetstilbuddene foregår såvel ude som inden
døre, og spænder bredt, lige fra hyggeligt samvær
omkring f.eks. brætspil, kortspil, madlavning,
bagning, billard, gymnastik, til gåture m.m.
Vi planlægger aktiviteterne efter dine ønsker og
behov, og ikke mindst ud fra hvordan du har det
den enkelte dag.
For at skabe den nødvendige tryghed, er der ansat
faste gennemgående faguddannet medarbejdere
med flere års viden og erfaring inden for
demensområdet.
Hvil/sove
Der er mulighed for, at du kan få et hvil/sove i
daghjemmene.

Der vil være en egenbetaling, og her følger vi
kommunens fastsatte takster for egenbetaling af
transport.
Madpriser
Når du har et tilbud i et daghjem har du mulighed
for at købe mad til frokost, eller selv medbringe din
egen mad.
Priserne er inkl. drikkevarer.
Om eftermiddagen får vi kage til kaffen.
Vi følger kommunens vedtagne priser for måltider.

Kommunens 4 særlige daghjem har åbent alle
hverdage kl. 9.30 – 16.00
Gråsten Plejecenters Daghjem
Kystvej 1a – 6300 Gråsten
tlf. 8872 6857

Gråsten Plejecenters Daghjem
Priser for mad: 2019
Forplejning formiddagsplads:

72,- kr.

Forplejning eftermiddagsplads:

15,- kr.

Tandsbjerg Plejecenters Daghjem
Tandsbjerg 10 – 6400 Sønderborg
tlf. 8872 6786

Forplejning heldagsplads:

88,- kr.

Guderup Plejecenters Daghjem, Spiloppen
Sommervej 17 – 6430 Nordborg
tlf. 8872 7005

Priser for transport:

Mølleparkens Plejecenters Daghjem
Damgade 5 – 6400 Sønderborg
tlf. 8872 6285

Aflastning af pårørende til borgere med demens,
som bor i egen bolig

Gråsten Plejecenters Daghjem

Daglig enkelt tur:

31,50 kr.

Daglig tur/retur:

63,00 kr.

Maksimal betaling pr. måned:

Særligt daghjemstilbud til borgere
med demens i Sønderborg
Kommune

504,00 kr.

Vi kan i Gråsten daghjem tilbyde hyggelige,
hjemlige lokaler med plads til både hvile, aktiviteter
og træning. Derudover har vi en bus (og en mere til
deling med Dalsmark), og tager ofte på ture i disse.
Vi kan tilbyde frisør, stolegymnastik, gåture,
kreative aktiviteter, bowling, boccia, lottospil, sang,
gudstjenester og meget mere.
Det vigtigste for os er dog at få en god snak og
drage omsorg for hinanden.
Har du brug for mere information
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere
information, er du meget velkommen til at kontakte
din demenskoordinator, eller et af daghjemmene.

Tilbuddet er en mulighed for aktivitet og samvær
på hverdage, for personer med demens
Der er hjælp og støtte i tilbuddet
Brug det – det er skabt for dig

