Projekt KILDEN søger deltagere!
Har du fået konstateret demens,
og ønsker du og dine pårørende at blive klogere på jeres situation,
få relevante støtte- og aktivitetsmuligheder,
og indgå fællesskaber med andre i samme situation?

KILDEN starter i Vojens Sundhedscenter:
Daghøjskole
lørdag den 1/12 2018 kl. 9-15
- og efterfølgende
15/12-18, 12/1-19 og 26/01-19.
Tilmelding er nødvendig
- henvend dig til Ulla.

Kontakt projektmedarbejder:
Ulla Lindberg

”Drop-in”
på alle onsdage kl. 10-15.
Første gang 5/12 2018
Telefonnr. 21 58 62 46
- du kommer bare,
usli@haderslev.dk
alle er velkomnevendig - henTilmelding
er
nødvendig - henvend dig
vend dig til Ulla.
I starten af 2019 starter daghøjskole og ”Drop-in”tili Ulla.
Haderslev.
 ”Drop-in” på alle onsdage
 ”Drop-in” på alle onsdage kl.
kl. 10-15. FørsteDemensgang 5/12
og kompetenceteamet
10-15. Første gang 5/12 2018
2018 – du kommer bare, al– du kommer bare, alle er velle er velkomne
i Haderslev Kommune
komne

telefonnr. 74 34 30 17

Mere om
Projekt KILDEN, Demens- og kompetenceteamet…


Haderslev kommunehar i samskabelse med Alzheimer-foreningen, Ældresagen og Frivillighedens Hus startet projekt KILDEN op, som målretter sig borgere, som er i den tidlige til moderate fase af deres demenssygdom og deres pårørende. Projektet fortsætter indtil videre gennem
hele 2019.



Formålet med Kilden er at skabe meningsfyldte aktiviteter, samvær og
fællesskab for borgere med demens og pårørende, som kommer i KILDEN, og derved bedre vil kunne forstå og leve med deres udfordringer.



KILDEN kommer til at bestå af daghøjskoler, for borgere der har en
demensdiagnose ledsaget af en pårørende, og forløber over 4 gange
med 6 timers samvær, aktiviteter og undervisning hver gang. Egenbetaling for forplejning opkræves.



KILDENS ”Drop-in” steder, som er åbne for alle, placeres forskellige lokale steder i Haderslev kommune. ”Drop-in” stederne vil være udgangspunkt for meningsfyldte aktiviteter og relevante tiltag, som formes af dem som benytter KILDEN.



Projektmedarbejder, Ulla Lindberg, vil forestå den primære undervisning i daghøjskolen og være tovholder på ”Drop-in” stederne. Herudover er der tilknyttet mange frivillige, som vil være med til at skabe noget nyt i samarbejde med Haderslev kommune, og som kan støtte op
om aktiviteterne i KILDEN både i daghøjskolerne og på ”Drop-in” stederne.

