Om Dagverksamhet
Dagverksamhet är till för dig som bor i eget boende och har en demenssjukdom. Syftet
med verksamheten är att:
• erbjuda dig stimulans och social gemenskap
• bidra till att bevara dina förmågor
• erbjuda avlastning och stöd för anhöriga
• underlätta för dig att bo kvar i det egna hemmet
Att delta i dagverksamhet är kostnadsfritt, men du betalar en avgift för de måltider du
äter i dagverksamheten.
Mer information om dagverksamhet finns på kommunens hemsida www.eskilstuna.se
under rubriken Omsorg och stöd.
För att vistas på dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut. Du har möjlighet att
ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare som du når via Eskilstuna
kommuns växel på telefonnummer 016-710 10 00.

Vi lovar att:
•

Erbjuda dig ett välkomstsamtal i form av ett hembesök, inför din vistelse på
dagverksamhet
Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att
trivas. Under samtalet ger vi dig information om vår dagverksamhet och
självklart ställer du frågor om det är något du undrar över. Dina anhöriga är
välkomna att delta om du så önskar

•

Erbjuda dig en kontaktpersonal som är särskilt utsedd för att bidra till att både
du och dina anhöriga ska känna trygghet under din vistelse på dagverksamheten

•

Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig inom två veckor

•
•
•
•

Planen beskriver dina intressen och behov, vad du kan utföra själv och vad du
behöver stöd och hjälp med.
Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad, och vår
önskan är att du ska kunna vara så aktiv och delaktig som möjligt under dina
besök på dagverksamheten
Hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och att all personal omfattas av
tystnadsplikt
All personal bär namnskylt
Uppmuntra och stödja dig att delta i aktiviteter och fortsätta göra det som du
klarar självständigt
Skapa en trivsam måltidsmiljö, tillsammans med dig och övriga gäster hjälps vi
åt med sysslorna kring måltiden

För att kunna utföra en god och säker dagverksamhet
vill vi att:
•
•

Du meddelar dagverksamhetens personal om du vill ställa in ett planerat besök
Du är så delaktig som du kan i våra aktiviteter för att vi ska kunna stödja dig i att
förbättra eller behålla dina förmågor

