Kvalitetsstandarder Aktivitetscentret, Hvidovregade 2013
1. Ydelser
Aktiviteter og omsorgstilbud
2. Ydelsens lovgrundlag
Lov om Social Service § 79.
Formålet med hjælpen efter Lov om social
service er at fremme den enkeltes mulighed for
at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse
og forbedre livskvaliteten.
( Serviceloven § 1, stk. 2 ).
Hjælpen efter Lov om social service bygger på
den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Hjælpen tilrettelægges udfra den enkelte
persons behov og forudsætninger og i
samarbejde med den enkelte
( Servicelovens § 1, stk. 3 ).
3. Formål med ydelsen
At forbedre mulighederne for brugernes
livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær og aktiviteter, og dermed forebygge
isolation og ensomhed.
At sikre, at brugerne kan klare sig længst muligt
i egnet bolig.
( Servicelovens § 79 ).
At etablere og gennemføre aktiviteter med
udgangspunkt i brugernes behov.
At øge brugernes mulighed for aktiv indflydelse
på egen hverdag og udnyttelse af egne
ressourcer.
At udvikle, gennemføre og fastholde aktiviteter,
der styrker samværet mellem brugergrupper,
brugerråd og medarbejdere.
At medvirke til at skabe sociale netværk
brugerne imellem.
At medvirke til implementering af Hvidovre
Kommunes sundheds- og forebyggelsespolitik.
4. Kriterier for at kunne få ydelsen
Selvhjulpne pensionister og
efterlønsmodtagere, med fast bopæl i Hvidovre
kommune

Borgere med demens efter særlig visitation

5. Ydelsens indhold
Aktivitetscentret er delvis brugerstyret, og
aktiviteter planlægges ud fra brugernes behov i
samarbejde med brugerråd og medarbejdere.
Følgende aktiviteter foregår:
Almene tilbud
Debatgrupper, madhold, kortspil, sang,
frimærker. EDB undervisning, foredrag
Banko, fester, udflugter, rejser m.m.
Motion og bevægelse:
Damegymnastik, stavgang, linedance,
squaredance, seniordans, stolegymnastik, stole
dans,
Petanque, billard, motionsture, havearbejde
Kreativitet:
Ikonmaling, keramik, pergamano, akvarel,
patchwork, stoftryk, blomsterbinding,
glasarbejde, kortfremstilling, strikning,
akrylmaling, metalværksted, træværksted
Oasen:
Skærmet enhed for demente borgere.
(Daghjemstilbud)
Lav riddersal
Mulighed for socialt samvær og spontane
aktiviteter med personalestøtte.
Kørsel:
Formidles 1-3 gange ugentlig ud fra en konkret
og individuel vurdering.
Cafeèn :
Kan købes: Dagens middag, smørrebrød, salat,
frugt, kage og drikkevarer m.m.
Caféen er åben for pensionister og
efterlønsmodtagere, med og uden
medlemskab.
Frivillige:
Stort set alle hold ledes af frivillige holdledere,
derudover er det muligt at være frivillig: pedel,
Cafe`en hjælper, søndagsvagt, reception m.m.
6. Ydelsens omfang

Aktivitetscentret har åbent :
Mandag - torsdag kl. 8.30 – 16.00
Fredag
kl. 8.30 - 15.00
Søndag
kl. 13.00 – 16.00
Lukket 1. maj samt Grundlovsdag, 24.12 +
øvrige helligdage.
7. Krav til leverandøren
Leverandøren skal overholde
forvaltningsretslige regler om tavshedspligt
m.m.
8. Kompetencekrav til medarbejderne
At personalet er fleksibelt.
At personalet har opdateret viden i forbindelse
med ydelsen.
At personalet kan udføre ydelsen efter
oplæring.
At personalet er bekendt med
kvalitetsstandarden for ydelsen.
At personalet overholder forvaltningsretslige
regler om tavshedspligt.
9. Betaling
Der betales for materialer, brug af keramik/ glas
ovn, fester, ture m.m.
Der er brugerbetaling for kørselsordning efter
de af Kommunalbestyrelsen fastsatte takster.
Brugere af den skærmede enhed betaler takst
som for daghjem.
10. kvalitetsmål
At alle efterlønsmodtagere / pensionister i
Hvidovre kommune har kendskab til
Aktivitetscentret og dets tilbud.
At formidle kørsel ved nedsat gangfunktion ud
fra gældende visitationsregler.
At være en del af brugernes sociale netværk
At formidle viden om kostens og motionens
betydning.
At formidle fysisk, kreativ og social aktivitet.

At formidle selvværd ved mulighed for brug af
tidligere erhvervede færdigheder.
At formidle selvværd ved mulighed for valg /
fravalg af aktiviteter / oplevelser.
11. Leverandør af ydelsen
Hvidovre kommune

