AFLASTNINGSBOLIG

– en behagelig og tryg løsning

Solgavens aflastningsbolig er for alle med behov for
aflastning – ikke kun for blinde og svagsynede.
Vi tager gerne imod gæster til en rundvisning efter aftale.

Solgaven Skovbakken 126 3520 Farum Tlf: 44 95 44 99
E-mail: solgaven@regionh.dk www.solgavenfarum.dk
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

SOLGAVEN I FARUM

- et specialtilbud til blinde og svagsynede

AFLASTNINGSOPHOLD PÅ SOLGAVEN

Solgaven er et selvejende bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede, hvor der
også er indrettet en bolig til aflastning i kortere perioder.

EGEN BOLIG

Aflastningsboligen består af en enkel stue med eget bad og en lille terrasse.
Boligen er indrettet med seng, sengebord, hvilestol, sofabord og spisebord. Det
er en ikke-ryger bolig, og husdyr må ikke medbringes. Der er fjernsyn og daisyafspiller i boligen, og man er velkommen til at medbringe egen mobiltelefon
og eventuelt computer.

ET GODT TILBUD TIL BORGERNE I DIN KOMMUNE

Solgaven har plads til 65 beboere og 20 daggæster, og vi har ægtefælleboliger
og en aflastningsbolig. Vores beboere og daggæster har, trods deres synshandicap, en aktiv og levende hverdag og nyder godt af vores mange aktiviteter.
Et aflastningsophold på Solgaven betyder daglig pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Et aflastningsophold omfatter:
✿ Egen bolig
✿ Fuld forplejning hele døgnet
✿ Vask af tøj
✿ Sengelinned og håndklæder
✿ Mulighed for at deltage i husets
aktiviteter på lige fod med de
øvrige beboere
✿ Adgang til frisør, fodterapeut,
massør og zoneterapeut (mod betaling)
✿ Eget tøj og evt. medicin skal
medbringes, og pårørende er velkomne på Solgaven hele døgnet

SOLGAVEN I FARUM

PRIS

Den aktuelle pris for kommunen for en aflastningsbolig kan ses på vores
hjemmeside. Dertil kommer en mindre egenbetaling for serviceydelser under opholdet. Dette beløb dækker bl.a. forplejning og deltagelse i husets faste
aktiviteter.

SYNSHANDICAP KRÆVER TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

En stor del af den gode stemning
og tryghed på Solgaven skyldes
personalets evne og vilje til at samarbejde på tværs af kompetencer
og teams. Det er en integreret del af
dagligdagen, at personalet udnytter hinandens ressourcer og faglighed. Personalet på Solgaven er
specialuddannet i at yde omsorg,
aktivere og støtte blinde og svagsynede.
Har du spørgsmål omkring aflastningsophold på Solgaven, er du meget
velkommen til at ringe på telefon
44 95 44 99.
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