Det gule hus
Aktivitetstilbud for voksne

Beskæftigelses- /
aktivitetstilbuddet under
servicelovens § 103 og § 104

Det gule hus
Aktivitetstilbud for voksne

Det gule hus er et beskæftigelses-/ aktivitetstilbud,
beliggende Galbuen 15, Nakke, 4500 Nykøbing Sj. i
naturskønne omgivelser ikke langt fra skov og strand

Aktiviteter:
Vores aktiviteter forgår i skønne omgivelser
• Gåture: I naturskønne omgivelser til skov og
strand
• Båd: Jolle til 6 personer, turer ud i det blå,
picnic og masser af hygge
• Dyrehold: Høns, vagtler og bier
• Kreativt værksted: Smykker, sy, perler, tegne
og male
• Køkkenhave: Passe, høste og dyrke afgrøder i
urtehave
• Fiskeri: Fra båd og strand
• Undervisning: Matematik, dansk, engelsk og
samfundsfag op til folkeskoleniveau

Hygge hjørne:
Vores hygge hjørne tilbyder hver dag på div. mad og
drikke
• Der vil være mulighed at forudbestille frokost
kr. 20, - på de dage, hvor borgeren deltager i
aktiviteter.
• 1 gang om måneden vil der blive inviteret til
aftensmad, med en egenbetaling på kr. 50, -

Vores personale:
Da Det gule hus er en del af Huset ved Skoven, vil det
primær personale være ansatte fra Huset ved Skoven,
som alle har erfaring med borger til vores målgruppe

Vi bestræber os på at skræddersy et beskæftigelses-/
aktivitetstilbud der giver mening for den enkelte
borger. Formålet er at tilbyde aktiviteter og
oplevelser, som kan udvikle borgerens sociale, fysiske
og psykiske færdigheder bedst muligt.
Beskæftigelses-/aktivitetstilbuddet er under
servicelovens § 103 og § 104
Målgruppe:
Vores målgruppe er borger, der er kendetegnet ved
• Hjerneskadet eller anden kognitiv dysfunktion
• Psykiske diagnoser eller andre
følelsesmæssige vanskeligheder
• At være udviklingshæmmet

Vores mål er at lave et tilbud der tager udgangspunkt i
den enkelte borgers kompetencer og nærmeste
udviklingstrin. Vi vil tilbyde borgerne meningsfyldte
aktiviteter uden for deres normale rammer og
samtidige tilbyde social kontakt og læring omkring
dette. Er der borger med specifikke ønsker, er vi
positive og imødekommende.

Hvis der er interesse for dette beskæftigelses-/
aktivitetstilbud, så kontakt Sten Lemmeke på telefon
22507677 eller 59110011

