Social Omsorg holder åbent hus
Den 2. november kl. 14-17 slår Hedensted Kommunes plejecentre, botilbud, sundhedshus og myndighedsafdeling dørene op for
interesserede gæster.
Ved at holde åbent hus vil kommunen give borgerne mulighed for at få
et indtryk af, hvad der sker i de offentlige huse, som ligger i ens lokalområde.
”Hvis ikke man har et familiemedlem, fx sin mor eller bedstemor, boende på det lokale plejecenter, så kan man gå forbi centret i mange år
uden nogensinde at komme indenfor dørene og se, hvordan hverdagen
leves der. Det vil vi gerne lave om på, og åbner derfor dørene for alle”,
fortæller chef for Social Omsorg René G. Nielsen.
På Nederbylund Plejecenter i Tørring kan man for eksempel få en snak
med en beboer, pårørende, områdelederen, plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere. Man kan også se videoklip fra boligerne og få information om hjemmehjælp og præstens tilknytning til plejecentret.
På Løsning Plejecenter kan man blandt andet besøge små stande, der
giver et indtryk af hverdagens aktiviteter for beboerne, fx glaskunst,
porcelænsmaling, knipling, mandemad og kortfremstilling m.m. Man
kan også besøge Produktionskøkkenet, som laver mad til kommunens
plejecentre og til borgere, der får leveret mad i eget hjem.
I Sundhedshuset, der også ligger i Løsning, kan man se nogle af de
træningsfaciliteter, som for eksempel bruges af borgere, der er udskrevet fra hospitalet til genoptræning. I Sundhedshuset kan man blandt
andre også møde chefen for Social Omsorg, frivilligkoordinator, pædagogisk konsulent og Demensteamet.
På Hjælpemiddeldepotet, der ligger på Skolegade 10 i løsning, kan man
se en række hjælpemidler og få en snak om, hvordan systemet fungerer, hvis man har brug for hjælpemidler.
Har man aldrig besøgt den tidligere specialskole Kildebjerget på Sanatorievej 1 ved Vejle fjord, så er der mulighed for en fremvisning ved
åbent hus arrangementet. Hedensted Kommune har købt bygningen,
som fremover vil huse boliger og beskæftigelse for voksne handicappede samt administration for Voksenhandicap.
På www.hedensted.dk/socialomsorg kan man læse mere om åbent hus i
Social Omsorg, herunder en liste over institutioner og adresser.
For mere information:
Michael I. Bendixen, Pædagogisk konsulent, mob. 2172 1175
Marianne Røjgaard, Demenskoordinator, mob. 4046 7277
René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, mob. 2462 6743
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