Velkommen til
Værestedet
Strandmarkshave
Tavlekærsvej 164
2650 Hvidovre

Tlf. 41 32 06 15
Din kontaktperson er:

____________________________
Første gang i Værestedet er den:

____________________________

Lidt om Værestedet:

Livshistorie:

Værestedet er et dagtilbud for
borgere i Hvidovre Kommune som
bor hjemme og har en demens
sygdom.

Når borgeren er startet i
Værestedet vil der i
sammenarbejde med pårørende
blive bedt om at lave en livshistorie.
Det er et skema der udleveres af
personalet, og er med til at sikre
den enkeltes interesser og behov.

Der er åbent alle ugens hverdage
og der er plads til 6-8 borgere
dagligt.
Borgeren kan komme på
Værestedet 1 til 3 dage ugentlig.
Det er Værestedet personale, der
koordinerer planlægningen, samt
opsætter målrettet behov og
muligheder for dagene.
Værestedet blev etableret juni
2002.
Værestedet ligger på
Strandmarkshave.

Værestedets aktiviteter.
Aktiviteterne planlægges målrettet
ud fra borgeren i Værestedet
ønsker og behov. Der arrangeres
aktiviteter såvel ude som inde, samt
rundt i Storkøbenhavns område og
vestegnens kommunerne.

Information og nyheder.
Værestedet tilbyder de pårørende
at få tilsendt en mail med
information og nyheder.
Vi har en Facebook gruppe der
hedder
Værestedet Tavlekærsvej 164

Takster og priser:

Personale på Værestedet:

Praktiske oplysninger:

Takster:
Der betales pr. dag borgeren er
tilmeldt Værestedet.
Betalingen reguleres 1 gang om
året af kommunalbestyrelsen, og
følger daghjems taksterne for
Hvidovre Kommune.
Beløbet dækker, kørsel,
morgenkaffe med brød,
middagsmad og eftermiddagskaffe.
Opkrævningen foregår via
udbetaling Danmark

Social- og sundhedsassistent Julie
Rudberg
Mail: jur@hvidovre.dk
Mobil: 41 32 06 15

Borgeren vil tildeles faste dage på
Værestedet.

Fornøjelseskasse:
Tidligere borgere og pårørende i
Værestedet har besluttet at lave en
fornøjelse kasse
Der betales 50 kroner pr. borger i
Værestedet om måneden.
Personalet modtager pengene fra
borgeren og fører regnskab.
Beløbet dækker bl.a. sodavand / øl/
is, busbillet til mindre ture etc.

Hvis der er årsag til at man ikke kan
tale med personalet, kan man
kontakte demenskoordinator i
Hvidovre Kommune

Social- og sundhedsassistent
Betina Jensen
Mail: bzj@hvidovre.dk
Mobil: 41 32 06 15
Mobiltelefonen bliver kun besvaret I
Værestedet åbningstid.

Pårørende:
Borgerens ægtefælle eller samlever
har mulighed for at deltage i en
pårørende gruppe der er etableret
af personalet i Værestedet.
Tilbuddet er frit og gratis.

Borgeren vil blive hentet mellem kl.
9.00 - 9.30 i egen bolig og skal
derfor være klar senest kl. 9.00.
Borgeren vil blive kørt hjem mellem
kl. 15.30 - 15.45 fra Værestedet.
Chaufføren hedder Morten
Afbud:
Afbud skal meddeles dagen før,
Eller senest kl. 8.45 samme dag,
Af hensyn til planlægningen af
kørslen.

Dage med X markeret er de
dage du besøger
Værestedet:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

