Priser på kaffe, mad etc.
Det er muligt at købe kaffe, brød og saft.
Det koster 5 kr. pr. dag og opkræves én
gang om måneden.
Du har mulighed for at købe varm middagsmad, som du kan spise i selskab med
de andre i dagcenteret, men du er også
velkommen til at medbringe din egen mad.
Hovedret: kr. 46,00
Biret:

kr. 13,00

Varm mad skal bestilles på forhånd.

Om Dagcenter Ærø
I dagcenteret har vi følgende værdier og mål:

» Sammen kan vi nå langt
» Dagcenteret skal være et sted,
du har lyst til at komme
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» Her ses alle som enkeltpersoner

Kørsel
Hvis du ikke selv kan sørge for at komme
til dagcenteret, er der mulighed for at blive
visiteret til gratis taxakørsel. Afhentning til
dagcenteret starter fra kl. 08.00.

med forskellige behov

» … derfor respekterer vi hinandens
forskelligheder
Personalet, du møder i dagcenteret, er:
Elisabeth Hansen, Tanja Kajhøj, Inge
Christensen og Stine Christiansen.
Åbningstider
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 8.00-15.00
Onsdag og fredag: kl. 8.00-13.00

	
Download pjecen fra vores hjemmeside: www.aeroekommune.dk
	TIP: Find pjecen ved brug af SØG.
Skriv: Til dig, der starter i
Dagcenter Ærø (og tryk Enter).

Vi holder lukket i to uger i sommerferien.
Ugerne kan variere lidt fra år til år. Derudover
er der lukket mellem jul og nytår.
Kontakt
Dagcenter Ærø, Gasværksvej 10, 5960 Marstal
Telefon: 63 52 55 69 · Mobil/SMS: 20 10 15 73
Mail: sch@aeroekommune.dk · tka@aeroekommune.dk

Til dig, der starter
Praktiske
i Dagcenter Ærø oplysninger

Træning

Efter forløbet

Tilbuddet til dagcenter Ærø gives både til

Hen mod slutningen af forløbet finder vi

træning og socialt samvær med henblik på, at

sammen ud af, hvad næste skridt er for dig,

den enkelte opnår så høj grad af selvhjulpen-

når du ikke længere er i dagcenteret:

hed som muligt og aktivt medvirker til dette.

» Hvordan kan du vedligeholde din træning?

Træning i dagcentret er et tidsbegrænset

» Hvordan vil det fungere bedst for

tilbud på op til 3 måneder, hvor vi sammen
arbejder målrettet mod at gøre noget ved de

dig fremover?

tilpasset dig, så du løbende bliver stærkere.

Hvis du vil deltage i andre aktiviteter på øen,

Andre aktiviteter
i Dagcenter Ærø

Der bliver udarbejdet en træningsplan af

kan vi hjælpe med den første kontakt, hvis der

I månedens løb er der mulighed for at

kommunens fysioterapeut.

er brug for det.

deltage i f.eks. bankospil, gudtjeneste,

Gennem forløbet ser vi på, hvordan det går

Det er i øvrigt muligt at søge om aktivitets-

og om der er noget, der skal ændres.

kørsel ved Flextrafik.

problemer du syntes du har.
Vi hjælper med, at træningen hele tiden er

» Er der andre tilbud på øen, du kunne
have interesse i, at blive introduceret til?

dans, musik, sang, gåture, cykelture, spil
årstidsfester og hyggeligt samvær.
Til større arrangementer og lignende er
der brugerbetaling. Prisen er varierende
og du betaler direkte til
dagcenterpersonalet.

Om afbud
Hvis du ikke kan
komme, skal du
melde afbud på telefon 63 52 55 69
eller mobil/sms på 20 10 15 73.
Hvis du melder afbud 3 gange uden
gyldig grund, kan det betyde, at
tilbuddet afsluttes.

