Ås kommune

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Pris:
Bruker betaler ikke for Dagtilbudet.
ESTU: Tilbudet følger satser for SFO-tilbud i kommunen.
Ansvarlig for tjenesten:
Dagtilbudet
Moerveien 10, 1. etg., inngang syd
1430 Ås
Tlf. 64 96 21 56/54

Dagtilbud for personer
med
funksjonshemning

Hvordan søke tjenesten:
Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til
Servicetorget
Rådhuset, 1. etg, Postboks 195, 1431 Ås, tlf. 64 96 20 00
eller
Forvaltningsenheten
Tunveien 2, 1430 Ås, tlf. 64 96 25 90
Søknadsskjema finnes også på www.as.kommune.no.
Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten.

_________________________________
Oppdatert oktober 2014

Dagtilbudet tilbyr tjenester til innbyggere
i Ås kommune som har en fysisk og/eller
psykisk funksjonshemning, og som har
behov for
 tilrettelagte arbeidsoppgaver og
aktiviteter.
 sansestimulerende aktiviteter.
 ESTU (etter skoletidtilbud for
ungdom).

FORMÅLET MED TJENESTEN:
Vår målsetting er å gi våre brukere gode opplevelser og glede i
hverdagen. Vi samler på fine øyeblikk og ønsker at Dagtilbudet
skal være et sted hvor det er høyt under taket og hyggelig å være.
Dette innebærer:


At du blir møtt på dine premisser så langt det lar seg gjøre.



At du gis mulighet til å erfare ulike opplevelser, arbeidsoppgaver og aktiviteter, samspill og kommunikasjon.



At du kan få hjelp til å trene på ferdigheter du trenger å bli
bedre på, og eventuelt lære nye ferdigheter.

Det Røde rommet
Fysiske utskeielser og ha det gøy!
Lyd- og lysrommet
Eksperimentering og lek med lyd, vibrasjoner og
musikk.
Det Hvite rommet
Et mykt rom for avspenning og velvære. Et sted å
hvile, et sted å dele - eller bare være.
Sansegangene
Det var en gang …. Ulike sansestimuli på vei til
andre rom og opplevelser.
Det Store rommet
I naturen er det høyt under taket og uante
muligheter. Det er bare å komme seg ut …

TJENESTEN OMFATTER:


Dagtilbud.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:



ESTU (Etter skoletidtilbud for ungdom).



At søknaden behandles så raskt som mulig,
senest 3 uker etter at den er mottatt.



Skriftlig vedtak fra Forvaltningsenheten som
beskriver hva tilbudet består av.



En faglig oppdatert og imøtekommende
personalgruppe som gir deg mulighet til å velge
mellom mange ulike opplevelser og aktiviteter.



At vi gir deg en opplevelse av trygghet og
medvirkning som ivaretar din rettssikkerhet og
gir deg en opplevelse av god livskvalitet.

Vi tilbyr opplevelser, stemninger, arbeidsoppgaver og aktiviteter
som stimulerer nysgjerrighet og skaperglede - og gir mulighet for
utvikling, avspenning og hvile. Dette gjøres i følgende omgivelser:
Arbeidsrommene
Ulike formingsaktiviteter/arbeidsoppgaver. Ingen kan alt, men alle
kan noe! Å skape gir rom for egenaktivitet og glede, undring og
vekst. Eller man kan sitte i en massasjestol og få vibroakustisk
behandling (stimulering av kroppens muskulatur, nerve- og
blodomløp) - og se på andre jobbe!
Rosenrommet
Et rom hvor vi gir massasje/berøring på ulike måter, utfører
individuelle treningsopplegg og gir nødvendige skift.
Lavendelrommet
Et rom hvor vi gir manikyr, pedikyr, fotbad og massasje/berøring.
Eller kanskje vil man bare sitte i en armkrok, ligge på sofaen, lytte
til musikk og la livet gå sin gang der ute…

HVA FORVENTER VI AV DEG:


At du er godt kjent med innholdet i vedtaket.



At du bidrar til et godt samarbeid.



At du gir oss beskjed hvis du ikke kommer til
avtalte dager/tider ved Dagtilbudet/ESTU.

