Beskæftigelsestilbud

Dagtilbud bygget på et solidt fagligt grundlag

FOR SAGSBEHANDLERE

Fangelbogårds
dagtilbud bygger på et
solidt fagligt grundlag
Fangelbogårds dagtilbud skal styrke brugernes
livskvalitet, selvværd og trivsel. Derfor handler
tilbuddet ikke bare om at fylde brugernes dag ud
på en god måde. Det handler om at give brugerne arbejdsidentitet og oplevelsen af at kunne bidrage med noget meningsfuldt, fx produkter der
kan anvendes i køkkenet eller som er salgbare.
Opgaverne i Fangelbogårds dagtilbud tilpasses
den enkelte bruger. Vi giver passende udfordringer og stiller passende krav til brugerne; vi signalerer, at vi har forventninger: Komme til tiden,
holde pause, du skal være åben, m.v. Det vil sige,
vi lægger op til ansvarlighed. Der er både plads
til at være alene og til at være sammen.
Der er ansat fagligt kompetente medarbejdere
i tilbuddet, som løbende udvikler det faglige
grundlag. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv
Ressourceorienteret Anerkendende Pædagogik),
hvorfor der arbejdes med individuelle mål i dagtilbuddet, der tager udgangspunkt i den enkelte
brugers ressourcer og ønsker.
Vi ønsker også at inddrage pårørende i tilbuddet,
fx gennem særlige arrangementer på gården.
Dagtilbuddet er godkendt efter SEL §103 og 104.

Mange kan
drage nytte af
Fangelbogårds
dagtilbud

Målgruppen for vores dagtilbud er borgere med en
psykisk funktionsnedsættelse, der er mobile og selvhjulpne. Tilbuddet kan rumme brugere, der er svagtseende eller som ikke har noget sprog. Vi har både
brugere, der mestrer små enkle opgaver, og brugere
der kan varetage større eller mere komplekse opgaver.

Fangelbogårds
dagtilbud tilbyder
meningsfulde opgaver
Dagtilbuddet består af en lille gård med dyr,
marker, skov, køkken- og frugthave. Brugerne
medvirker i opgaver, som giver udbytte til
køkkenet eller som kan sælges til andre. Det
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dagtilbuddet
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Hvis I ønsker at høre mere om Fangelbogårds
dagtilbud er I meget velkomne til at kontakte os.
Der er også mulighed for at aftale besøg.
Vi kan kontaktes på
Tlf.: 65 96 29 59 / Mads: 92 82 31 60 / Hanne: 92 82 31 59

Læs mere på
www.fangelbogaard.dk

