
GÄRDETS
DAGVERKSAMHET

Välkommen till Gärdet som ligger på en liten

bondgård på Hallandsås. Här är öppet för personer

över 65 år med kognitiv svikt eller

demenssjukdom. Vår verksamhet är Stjärnmärkt

som är en kvalitetsstämpel på demenskompetens

enligt Svenskt Demenscentrum.



Hej,

Marie är mitt namn som är ansvarig för Gärdet. Jag har jobbat som

Undersköterska inom äldrevården i 30 år. Har även gjort studier i demensvård

och fått titeln som Diplomerad Silviasyster.

Gärdet är en Stjärnmärkt dagverksamhet, Stjärnmärkt är en kvalitetsstämpel

som innebär att personalen är utbildad enligt en modell utformad av Svenskt

Demenscentrum som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer. Detta för att få mer

kunskap om demenssjukdomar och för att utveckla det personcentrerade

arbetet på arbetsplatsen. När vi arbetar personcentrerat ser vi varje enskild

individ bakom sjukdomen och planerar dagarna utifrån deltagarnas behov och

förutsättningar.

Vi driver denna dagverksamhet på en liten bondgård med närhet både till

djur, natur och trädgård. Vi som arbetar här hoppas att ni ska finna miljön

lika fantastisk som vi ser den.

Varmt välkomna



En dag på GÄRDET kan se ut så här:

➢ Deltagarna anländer cirka tid kl: 9 med färdtjänst eller med anhöriga

som kör dem till Bingsgärde.

➢ Vi börjar med frukost och en avkopplande stund efter färden till

dagverksamheten.

➢ Under förmiddagen anpassas verksamheten efter deltagarnas behov

och middagen förbereds och tillagas.

➢ Tillgången till djur (hund, katt, häst, får, get, kanin, höns) och

trädgård ger en naturlig stimulans. Det finns även tillgång till andra

aktiviteter såsom promenader, bakning, läsning eller varför inte bara

koppla av på uteplatsen.

➢ Eftermiddagen avslutas med kaffe och avrundning för hemresan kl:

15.



Vår verksamhet:

➢ Gärdet vänder sig till dig över 65 år med kognitiv svikt eller

demenssjukdom.

➢ Genom att kontakta en biståndshandläggare i

Laholms kommun kan du som bor hemma söka en plats på Gärdet.

➢ Finns även möjlighet för den som vill att köpa platser privat.

➢ Öppettider är kl 9-15 alla vardagar.

Tilläggstjänster:

Innebär att du till en egen kostnad kan boka kväll eller

helgtimmar på gården. Detta utöver det biståndsbeslut som handläggaren

kan ge.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 070 147 3117

Adress: Bingsgärde 256, 31297 Laholm

E-post: gardetsomsorg@gmail.com

Hemsida: www.gardetsdagverksamhet.se

Facebook: Gärdet dagverksamhet (gardetdagverksamhet)

http://www.gardetsdagverksamhet.se

