Daghjemmets åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8:30 – 15:00
Der er mulighed for enkelte pladser i weekender, hvor opholdet
vil være i afd. B, og transport med Taxa mod egenbetaling.
Afbud:
Er du forhindret i at komme i daghjem, skal du ringe inden kl.
8:30 til daghjemmet på tlf.: 30 63 32 22

Torsbo Plejehjem
Køgevej 220
2635 Ishøj
Tlf. 43 99 14 88 ell. 15 88
Fax: 43 52 14 88
Se mere information på
www.Torsbo.dk

T

Hvem er vi:
Daghjemmet er et dagtilbud til borgere, der er ramt af
sygdommen demens og som har brug for et roligt og
overskueligt sted. Der kan være tale om aflastning af
ægtefælle eller andre nære pårørende.
Dagen tilrettelægges ud fra en fast dagsrytme for at
gøre dagligdagen så enkel og overskuelig som muligt.
Aktiviteterne i Daghjemmet vil være tilpasset
borgerens behov, ressourcer og interesser.
Hvad kan vi tilbyde:
Det er uddannet personale som tilbyder aktiviteter,
der vedligeholder de fysiske, psykiske og sociale
færdigheder. Det kan f.eks. være:
 Det sociale samvær og tryghed
 Sang og musik
 Årstidsbestemte aktiviteter
 Ture ud i det blå
 Oplæsning
 Spil af forskellig slags
 Banko
 Bagning
 Der kan tilbydes fodpleje/frisør mod betaling.
I daghjemmet tilberedes dagligt varmt mad, som
personalet laver, evt. med hjælp fra borgere.

Hvordan får man tilbudt plads?
Borgeren selv, pårørende, visitator eller hjemmeplejen
kan rette henvendelse til demenskoordinator på
telefon 2328 5994 om en plads i daghjemmet.
Den endelige beslutning om en plads ligger hos
demenskoordinator og daghjemmets leder.

Opstart i daghjemmet:
Inden opstart i daghjemmet vil du og evt. dine pårørende have
mulighed for at komme på besøg og hilse på personalet og de
andre borgere.
Samarbejde med borgere og pårørende:
I daghjemmet lægger vi vægt på et godt samarbejde med
borgeren og pårørende som bygger på åbenhed og respekt.
Kørsel:
Du vil blive hentet mellem kl. 8:45 – 9:30, og det er personalet i
daghjemmet der sørger for kørsel i Torsbo’s bus og der er
hjemkørsel kl. 14:30.
Pris:
Prisen er 55 kr. pr. gang
I prisen er inkluderet kørsel, kaffe, brød og varmt måltid.
Beløbet fratrækkes i pensionen.
Der vil være egenbetaling af éntre o.lign. ved udflugter.
Medicin:
Har du brug for hjælp til at indtage medicin, skal medicinen være
doseret, og påført navn og cpr.nr.
Er der spørgsmål vedrørende dagligdagen i daghjemmet:
Ring til daghjemmet på telefon 3063 3222

