Hvem er i Værestedet ?

Her bor vi:

For at bruge Værestedet, skal du være
Høje-Taastrup borger.
I Værestedet møder du personale med relevant faglig uddannelse.
I Værestedet fører vi indbyrdes en god
tone og møder hinanden med respekt. Vi
værner alle om, at Værestedet skal være
et sted, hvor det er rart at være.
Som bruger af Værestedet har man
medindflydelse, som kan komme til udtryk
på de månedlige dialogmøder.
I Værestedet kan du vælge at være
anonym bruger.
Værestedet er et alkohol- og stoffrit miljø.

Du kan komme til Værestedet med bus 117
eller bus 118. Stoppested ”Parkskolen”

Værestedet
Solsortevej 9B
2630 Taastrup
Tlf: 43 35 25 66
Hjemmeside:
http://www.socialpsykiatrien.htk.dk/Tilbud/Bomiljoeer/Vaerestedet

Værestedet
Høje-Taastrup Kommunes tilbud til mennesker
med udfordringer i hverdagen

Hvad er Værestedet?
Som navnet antyder er Værestedet et sted,
hvor du kan komme, som du er og bare
være. Der er ikke faste aktiviteter, som du
skal deltage i.
Du kan bruge Værestedet til mange ting;
f.eks. opbygge nye relationer og du kan
i mindre omfang få støtte fra det faglige
personale – enten få en personlig snak med
en medarbejder eller støtte til, at komme i
kontakt med offentlige instanser eller andre
af kommunens tilbud.

Priser i Værestedet:

Faciliteter i Værestedet:
•

Varm aftensmad:........................... 40 kr
En kop kaffe:.................................. 3 kr
En kop the:..................................... 1 kr
En kop kakao:................................. 5 kr
Sodavand:...................................... 7 kr

•
•
•
•
•

I Værestedet kan du købe et måltid aftensmad, der serveres kl 17.30, samt købe
kaffe, the, kakao og sodavand til billige
priser.

Du har mulighed for at benytte stationære computere med fri internetadgang.
Du kan udskrive kopier for 1 kr. pr. kopi.
Der er trådløst internet.
Der er et udendørs areal, hvor vi griller
om sommeren, eller andre hyggelige
aktiviteter.
Der er sofa grupper, hvor du kan sidde
og slappe af eller få en samtale.
Der er mulighed for at tage et bad efter
kl 15.

I Værestedet vil der i perioder være tilbud,
som du kan deltage i.
Tilbuddene kan have karakter af:
foredrag, kurser, gruppebaseret forløb,
NADA mm.
Tilbuddene vil fremgå af Værestedets informationstavle.

Åbningstider:
Værestedet:
Mandag, tirsdag og torsdag kl 14-20
Værestedet for Unge (alder 18-35 år):
Onsdage kl 14 - 20.30
Fredage kl 10.30 - 14.30
Facebook:
Socialpsyk htk

Vi glæder os til at se dig!

