Dagverksamhet Jamtli
Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information
och möjlighet att förbättra verksamheten.
Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi
utför och det bemötande vi ger.
Prata direkt med oss eller använd en blankett för
synpunktshantering som du kan få via Kundcenter 063 - 14 30 00.
Du kan också lämna synpunkter på kommunens hemsida
www.ostersund.se/synpunkter

Telefonnummer:
Jamtli 073 - 031 94 45

Vård och omsorgsförvaltningen
Östersunds kommun, 831 82 Östersund, 063-14 30 00
www.ostersund.se

En oas för kropp och själ
På Jamtli finns en dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller
liknande kognitiv svikt som bor kvar i eget boende.
Dagverksamheten på Jamtli riktar sig till dig som är fysiskt aktiv och är i
början av din demensutveckling. Ansökan görs till
biståndshandläggare som du enklast når via Kundcenter på 063-14 30 00.
Verksamheten utgår från en praktisk och anpassad stuga nära scenen på
Jamtliområdet medan de flesta aktiviteter sker utomhus.

Aktiviteter
Vi skapar aktiviteter utifrån årstider och behov så det kan handla om allt
ifrån att skotta snö, kratta löv, odla och annat trädgårdsfix till
utomhusspel och tävlingar som till exempel boule.
Det är en aktiv grupp som till stor del är ute om dagarna.
Det är även en samverkan med Jamtli om vilka aktiviteter det finns behov
av.
Varje dag åker vi i en gemensam minibuss till Lövberga mötesplats för att
äta lunch tillsammans.
Stugan används för att fika eller vila.

Målsättning
•

Meningsfulla & aktiva dagar utifrån förmåga

•

Att ta tillvara de egna resurserna som finns kvar

•

Gruppgemenskap med andra på lagom nivå

•

Ge anhörigstöd för vila och återhämtning

Bra att tänka på
•

Kläder och skor efter väder inklusive ombyte

•

Märk gärna kläderna

•
•

Aktuella produkter man behöver under dagen som
till exempel mediciner inkontinensskydd med mera
Ansöka om färdtjänst för att enkelt kunna komma dit

Vi har öppet
Vardagar 9.00 - 15.00

Dagverksamhet efter ditt behov
Dagverksamheten på Jamtli passar för dig som orkar vara relativt fysiskt
aktiv och som inte har ett omfattande omvårdnadsbehov.
Om orken försämras och du får större behov av omvårdnad kan du enkelt
få byta till dagverksamheten på Södra strand.

Välkommen!
önskar personalen på Jamtli dagverksamhet

