DAGHJEMs tilbud i Køge Kommune

Visitationen Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Tlf.: 56 67 26 26

Aktiv alderdom

Møllebo Daghjem
Nørre Boulevard 101, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 40
Tingstedet Dagklub
Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 56 67 66 15
Centercafe Tingstedet
Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 21 34 27 99
Daghjem Rådhusstræde
Rådhusstræde 10,C, 4600 Køge
Tlf. 56 67 66 36
Udarbejdet af Teamleder Dorte Rathmann
3. oplag: Oktober 2018
Foto: Colourbox

Social– og Sundhedsservice

Daghjem
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Velkommen til Daghjem!

Tilknytning til daghjem
For at komme i 1 af Køge Kommunes 4 daghjem skal du visiteres.
Det vil sige, der skal være en helbredsmæssig årsag for at kunne
benytte tilbuddet. Kommunens visitatorer afgør, om du opfylder
betingelserne for at benytte tilbuddet. Alt efter behov kan du blive
tildelt 1-5 dage om ugen.
Oftest sker kontakten på foranledning af hjemmeplejen, men du
kan også selv henvende dig til visitationen, eller til hjemmeplejen,
der kan skabe kontakt til visitator.
Kontakt visitationen på tlf. 56 67 26 26.
Kørsel
Der er kørsel mellem daghjem og bopæl, hvis du ikke kan transportere dig selv. Der er egenbetaling efter gældende takster, som
opkræves hver 3. måned. Husk derfor at afmelde, hvis du er forhindret. Afbud til kørsel meddeles dagen før eller på dagen senest
kl. 8.45.
De 4 daghjem i Køge Kommune
”Møllebo”, Nørre Boulevard 101, 4600 Køge. Tlf.: 56 67 65 40
”Tingstedet”, Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 67 66 15
”Centercafe Tingstedet”, Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge.
Tlf.: 21342799.
”Daghjem Rådhusstræde”, Rådhusstræde 10 C, 4600 Køge
Tlf.: 56 67 66 36
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10-15.
Lukket lørdag-søndag og alle helligdage.
Vi tilbyder
Vi tilbyder socialt samvær, træning og aktiviteter, der varierer i
de daghjem. I fællesskab finder vi de områder, der har interesse
for dig. Du betaler selv for de materialer du evt. bruger.
Vi arbejder nært sammen med fysio- og ergoterapeuter.
Formålet med daghjemmene er at øge trivslen samt at rehabilitere og vedligeholde dit funktionsniveau, så vidt muligt. Endelig er
det målet at tilbyde aflastning til pårørende, der til daglig passer
en ægtefælle eller pårørende.
2

Kaffe og kage
Vand, saftevand, formiddags- og/eller eftermiddagskaffe/te med
lidt kage, er uden betaling. Så vidt muligt bager vi selv kage og
brød sammen med dem der kan og vil.
Café
Der kan købes smørrebrød, øl og vand og på Møllebo Daghjem tillige varmt mad. Hvis middagsmad er bevilliget af visitationen, vil
opkrævning ske efter gældende takster. Egen madpakke og drikkevarer må gerne medbringes, og kan opbevares i køleskab.
Bad og andet
Hvis du er visiteret til bad i daghjemmet, eller har en situation,
som kræver rent tøj, hjælpemidler, medicin eller andet, skal du
selv medbringe dette (også sæbe, vaskeklude, håndklæde, liftstykke, kolbe osv.).
Hjælpemidler som du bruger til daglig, skal du selv medbringe.
Sørg venligst for, at dine hjælpemidler er i god stand, da vi ikke
kan hjælpe med reparationer.
Sygdom
Ved sygdom kan du ikke komme i daghjemmet. Du skal have været fri for sygdomssymptomer i mindst 24 timer, før du kan komme i daghjemmet igen.
Rygning - Der er rygeforbud i daghjemmene.
Mobiltelefon
Vis venligst hensyn til dine omgivelser, når du benytter mobiltelefon.
Kontaktperson i daghjemmet
Du får en fast kontaktperson i daghjemmet, som vil støtte og vejlede dig.
Din kontaktperson er: _________________________________
Dine dage er: ______+______+______+______+______
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