Kvalitetsstandard
Daghjem
Omsorg og Sundhed

Godkendt af Social‐ og Forebyggelsesudvalget 1. marts 2016

Daghjem
Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 83 og 84.

Ydelsens art

Socialt samvær, fysisk aktivitet, ADL-træning samt aflastning.

Hvem kan få tilbud om
daghjem?

Du kan tilbydes et daghjemsophold, hvis:








du har demensproblematikker og har gavn af et
daghjemstilbud
din ægtefælle/nære pårørende har behov for aflastning,
hvor du kommer i daghjem du bor i egen bolig, ikke på et
plejecenter/et botilbud
du har ekstra behov for støtte og vejledning
du har ekstra behov for motivering og guidning for at kunne
indfri dine daglige personlige behov
du har ekstra behov for at vedligeholde dine færdigheder
fysisk, psykisk og socialt
du har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på dig selv
du har behov for aktiviteter og socialt samvær i mindre og
trygge rammer


Hvem kan ikke få et tilbud
om daghjem?

Hvis du modtager andre tilsvarende tilbud og ydelser (fx
aflastningsplads), kan du ikke tilbydes daghjem.
Hvis du har fysiske og psykiske problematikker (fx behov for
hjælpemidler ved forflytning) kan du ikke rummes i daghjemmet,
herunder i daghjemmets fysiske rammer.

Formål med daghjemstilbud







Hvordan kommer jeg på
daghjem?

at du tilbydes aktiviteter
at give dig mulighed for socialt samvær
at skabe tryghed i hverdagen
at vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale
færdigheder længst muligt
at aflaste dine pårørende

Når der opstår behov for daghjem, kan du selv, dine pårørende
eller hjemmeplejen kontakte visitationen.
Du kontaktes senest fem hverdage efter modtagelse af henvisning.
Visitatoren vurderer i samarbejde med dig og dine pårørende din
situation og visiterer til et daghjemsophold efter behov.
Om muligt kan du starte på daghjemmet seks uger efter
afgørelsen. Der kan dog være længere ventetid.
Efter afgørelsen aftales opfølgningsmøde med daghjemmets
personale for konkret planlægning af daghjemsforløb.
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Hvilken hjælp kan jeg få?

Omfanget af og indholdet i tilbuddet om daghjem vil afhænge af
din konkrete situation.
Tilbuddet kan indeholde:






Stimulation af sociale færdigheder.
Fælles fysiske aktiviteter, individuelle støttede aktiviteter.
Mental vedligeholdelsestræning – ADL træning (aktiviteter i
daglig levevis).
Aflastningstilbud i dagtimer.
Transportmulighed efter behov.

Tilbuddet tilpasses individuelt og efter behov i samarbejde med
dig og dine pårørende.
Hvornår leveres tilbuddet?

Daghjemmet har åbent på hverdage i tidsrummet 9.30-15.
Når du visiteres til daghjem vurderes og aftales det, hvor mange
dage om ugen, du skal have tilbuddet.
Varigheden af tilbuddet vurderes individuelt og revurderes løbende
samt ved ændrede behov.

Hvor er der daghjem?

Plejecentrene Præstevænget (Nykøbing Sj.) og Bakkegården
(Hørve)

Hvad koster det?

Ophold og ydelser i daghjem er gratis, dog gælder følgende:





For visiteret transport opkræves gældende sats for kørsel.
Du betaler for forplejning i daghjem
Der kan efter aftale opkræves betaling for dit eget forbrug
af materialer
Ved deltagelse i arrangementer, ture med mere må du
påregne en mindre egenbetaling

Øvrige praktiske oplysninger Efter aftale med daghjemmet medbringer du hjælpemidler og
medicin.
Anke- og klagemuligheder

Du vil modtage en klagevejledning sammen med din afgørelse.
Se endvidere på kommunens hjemmeside.
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