Dagverksamhet
Inriktning mot demens

Vad gör vi på Pilgården?
Pilgården finns på Postmästargatan 24 och här skapar
vi i en hemlik miljö en trevlig och meningsfull dag. Vi
ägnar oss åt vardagliga sysslor och lagar mat, äter
och fikar tillsammans.

På ett naturligt sätt försöker vi stimulera
minnesfunktionerna och andra sinnen utifrån var och
ens förutsättningar.

Målet är att:
 Stimulera kvarvarande funktioner
 Skapa meningsfulla aktiviteter
 Stärka självkänsla

10-tim avlösning:
Om du som anhörigvårdare är beviljad 10-tim
avlösning har du en valmöjlighet att vid mån av plats
utnyttja dessa timmar även på Pilgården.
Hör av dig till personalen minst dagen innan
avlösningstillfället.

Hur gör jag för att komma till Pilgården?
Vill du komma till Pilgården gör du en ansökan hos
kommunens biståndshandläggare. Dock finns ett krav
och det är att det ska finnas en demensutredning.
Beviljat bistånd på Pilgården kan komma att
omprövas, om behovet förändras. Det innebär att
vistelsen på dagverksamheten kan utökas/minskas
eller upphöra. Om det då finns behov av andra
insatser sker detta i samråd med
biståndshandläggare.
Om du har behov av hjälp med hälso- och
sjukvårdsinsatser, t.ex. läkemedel under din vistelse
på dagverksamheten är det viktigt att du vänder dig till
din hälsocentral så att kommunens sjuksköterska kan
få den information som behövs om dig från
landstinget.

Hur kommer jag dit?
På egen hand eller genom färdtjänst, som ordnas och
bekostas av den enskilde.

Vad kostar det?
Förutom resan betalar Du som gäst självkostnadspris
för mat och fika.
Om Du flyttar till ett särskilt boende upphör din plats
på Pilgården.

Välkommen att ringa oss
och kom gärna på besök
Besöksadress:
Postmästargatan 24
572 42 Oskarshamn

Telefon: 0491-889 10

Vi som jobbar här är:
____________________________________________
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