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Hverdagens aktiviteter
Skive Kommune har udarbejdet en
række kvalitetsstandarder, der giver
dig som borger et overblik over, hvad
du kan forvente af det politisk fastsatte serviceniveau i forbindelse med
hverdagens aktiviteter, praktisk og
personlig støtte, madservice, bolig,
samt afløsning og aflastning mm.
Hertil er der udarbejdet pjecen ”Generel information”, hvor du finder en
beskrivelse af, hvad du kan forvente af leverandørerne, og hvad der
forventes af dig som borger, samt en
oversigt over tilbuddene i kommunen. Her er et vigtigt budskab, at
du vil blive tilbudt et rehabiliterende
forløb, der kræver din aktive deltagelse, såfremt visitationen vurderer,
at du med støtte vil kunne mestre
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flere opgaver i hverdagen selv.
Denne kvalitetsstandard omhandler
hverdagens aktiviteter, hvor du får
nærmere information om kommunens serviceniveau i forhold til
dagcentrene i Skive Kommune.
Har du interesse i andre kvalitetsstandarder eller den generelle information, tilgås denne her:
www.skive.dk/
kvalitetsstandarder
Støtte til hverdagens aktiviteter
på et dagcenter
Skive Kommune tilbyder dig mulighed for støtte på et dagcenter, så du
igen kan blive i stand til at mestre
din hverdag, og både får skabt og/
eller kan bevare en social omgangskreds.

En vigtig del af et kvalitetsrigt og
selvstændigt liv er også, at du
oplever indhold og kontinuitet i din
hverdag, som du kan få støtte til på
dagcentret.
Formålet med tilbuddet om støtte til
hverdagens aktiviteter på et dagcenter er at sikre, at du kan deltage i
aktiviteter og have samvær med andre med afsæt i dine egne ønsker og
behov. Derfor vil du på et dagcenter
få tilbudt indhold i hverdagen i form
af sociale aktiviteter og kontakter.
Der vil i alle sammenhænge være
et fokus på at inddrage dine egne
ressourcer i så høj grad som muligt,
når vi skal arbejde med dine sociale
kompetencer.

Konkret består tilbuddet af:
• Halv- og heldagstilbud
• Dagcentertilbuddet foregår på
kommunens plejecentre Skovbakkehjemmet, Jebjerg og Møllegården
• Aktiviteter udføres individuelt og/
eller i grupper
• Aktivitetstilbuddene kan bestå
af kreative manuelle aktiviteter,
læsegrupper/studiekredse, udflugter, gymnastik, sang og musik,
foredrag, fester.
• Du har ret til mulighed for at være
på stedet for aktivitetstilbuddet,
og vælge ikke at deltage i aktiviteterne.

Dagcenter Møllegården
Dagcenter Møllegården er et tilbud til borgere, der har brug for socialt
samvær, og det kan samtidigt være en aflastning for pårørende.
Blandt de aktiviteter der indgår på dagcentret finder du:
•
•
•
•
•
•

Spil
Sang
Snak i små grupper
Arrangementer i det åbne dagcenter på Møllegården.
Hygge/socialt samvær.
Fælles måltider formiddag, middag og eftermiddag.

Kontaktoplysninger:
Dagcenter Møllegården har åbent alle hverdage mandag til torsdag fra
kl. 8.00-16.00 og fredag fra kl. 8.00-15.00.
Møllegade 5, 7800 Skive
Tlf.: 2116 5264

Dagcenter Skovbrynet
Dagcenter Skovbrynet er et tilbud til mennesker med demens, og er som
udgangspunkt til afløsning for pårørende.
Tilbuddet er alle hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00, samt onsdage fra kl.
15.00 – 21.00.
Skovbrynet er beliggende på to matrikler i både Skive og i Jebjerg. I sommerperioden sammenlægges de to tilbud på én matrikel.
Der er forskellige aktiviteter, og de planlægges sammen med dig som
borger. Det kan bl.a. være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gåture
Dans
Musik
Sang
Spil
Snak i små grupper
Hygge
Der er fælles måltider formiddag og middag og eftermiddag.

Kontaktoplysninger:
Skovbakken 89, 7800 Skive
Tlf.: 9915 7400
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Hvem kan få støtten?
Hvis det vurderes, at du som borger
har behov for støtte til enten at
genvinde og/eller udvikle fysiske,
psykiske eller sociale kompetencer,
kan du bevilges støtte til hverdagens
aktiviteter på et dagcenter. Du kan
også få bevilling, hvis det vurderes,
at du har et væsentligt behov for
støtte til at fastholde disse kompetencer, når du er sammen med
andre mennesker.
Du kan også få støtte på et dagcenter, hvis det vurderes, at du har
svære eller totale begrænsninger
ved at spise og drikke, toiletbesøg,
sammenhæng i din hverdag samt at
bevæge dig uden for dit hjem.
Hvordan kan jeg få støtte til
hverdagens aktiviteter på et
dagcenter?
Det er Visitation og Hjælpemidler,
der kan bevilge dig støtte til hverdagens aktiviteter på et dagcenter i
Skive Kommune. Bevilges du støtte
på et dagcenter, er udgangspunktet at du tilbydes heldagstilbud 1-2
dage ugentligt i hverdagene.
Ved en individuel vurdering, vil du
også få mulighed for at få støtte til
personlig pleje, når du opholder dig
på dagcentret.

Kontaktoplysninger
Visitation og Hjælpemidler
Resenvej 25
7800 Skive
Tlf. 99 15 66 60 mellem
kl. 08.00 og kl.09.00 på hverdage
Visitation-hjaelpemidler@
skivekommune.dk
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Opfølgning
Kommunen vil løbende vurdere,
hvorvidt dit behov for støtte på et
dagcenter ændrer sig.
Hvad koster støtte til hverdagens aktiviteter?
• Du skal selv betale for fælles måltider på dagcentret samt forbrug
af materialer
• Visiteres du til støtte, skal du som
hovedregel selv sørge for transport til dagcentret
• I særlige tilfælde, kan du visiteres
til, at få hjælp til transport til og
fra dagcentret mod egenbetaling.
• Der kan være ventetid ved opstart
på et dagcenter
Hvilke krav stilles der til leverandøren?
• Leverandøren har ansvar for at
medarbejdere kan arbejde ud fra
gældende faglige standarder og
procedurer.
• Fastlæggelse af ugedag(e) og tidspunkt for aktivitetstilbud aftales
mellem leverandør og borger
• Ønsker borger at flytte indsatsen,
skal dette aftales med dig som
leverandør.
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