Kvalitetsstandarder
Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017

Værd at vide til dig som borger
DAGHJEM OG DAGCENTER (2.5.1 – 2.5.2)
Hvad er formålet?
Høje-Taastrup Kommune lægger vægt på at du kan leve et så normalt og
selvstændigt liv som muligt.
Daghjem og Dagcentret er et tilbud til dig om at forebygge og at sikre din
helbredstilstand og generelle trivsel.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få tilbudt at komme på et daghjem hvis du:
 Bor i en bolig, uden tilknytning til et plejecenter
 Har brug for tilpassede aktiviteter i et omsorgsgivende miljø sammen med
lignende borgere
 Er fysisk og/eller psykisk svækket og har brug for pleje i dagtimerne for at
kunne blive boende i nuværende bolig
 Eller dine pårørende har behov for aflastning for fortsat at kunne passe dig i
nuværende bolig
Du kan bruge dagcentret, hvis du:
 Bor på et plejecenter
 Er hjemmeboende og har folkeregisteradresse i Høje-Taastrup Kommune og er
over 18 år
 Er pensionist eller førtidspensionist
 Har behov for personlig assistance til fysiske og/eller sociale aktiviteter
 Selv kan klare transport og socialt ophold uden for din egen bolig

Hvad indgår i hjælpen?
På daghjemmet handler det om hjælp til almindelig daglig levevis.
Dagcentret er et åbent tilbud.
Hvis du bor på et plejecenter kan du komme i dagcentret alle ugens dage.
Hvis du bor uden for plejecentret, kan du komme 2 hele eller halve dage om
ugen.
Der opkræves betaling for kørsel til og fra daghjem/dagcenter.
Taksten fremgår af Høje Taastrup Kommunes takstblad
Daghjem:
Du kontakter Myndighedsteamet på Rådhuset, telefon. 43 59 17 71 eller e-mail
visitationsenheden@htk.dk
Dagcentret:
På plejecentret kan du få oplyst tid og sted for de forskellige aktiviteter.

Hvem udfører hjælpen?
Daghjemmet og dagcentret er fysisk placeret i tilknytning til kommunens
plejecentre.
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Hvornår igangsættes hjælpen?
Daghjemmet kontakter dig senest 10 dage efter visitation.
Dagcentret kontakter dig indenfor 5 hverdage efter anmodning om en plads.
Der kan forekomme venteliste.

Hvornår foregår hjælp?
Daghjemmet er åbent på hverdage i tidsrummet kl. 8 – 15.30.
Tilbuddet gælder 2-3 hele eller halve dage om ugen.
Dagcentret er åbent på hverdage. Kontakt eventuelt det enkelte dagcenter for
yderligere oplysninger.

Hvad forventes af dig?
Det forventes, at du deltager aktivt ud fra dine ressourcer og muligheder.

Yderligere information
Ydelsen tilbydes i overensstemmelse med Lov om social service §§ 79, 83 og 84.
Du kan læse mere om alle kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside
samt takster på ydelser med brugerbetaling.
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