28.04.2016

Dagtilbudene i
Verdal
kommune

Anne Kari Hermann
Prosjektleder for samorndet
Dag-, lærings- og mestringstilbud
Utviklingssenter for sykehjem i NordTrøndelag

ATA sentret
Arbeidstrening og aktivitetssenter

Målgruppe

ATA-senteret er et tilbud til mennesker med rusmiddelproblematikk
og/eller psykiske plager.

Aldersgruppe

18-67 år

Mål

Målsetting ved ATA-senteret er å tilrettelegge for mestring og tilhørighet,
å tilby arbeidsoppgaver der alle kan bidra mot et felles mål, sosialt
samvær, meningsfylt hverdag, bedre livskvalitet, og for noen kan dette
være et trinn mot andre tiltak.

Verdal kommune

26.04.2016

Torpet er et høyterskeltilbud for personer med rusproblemer under rehabilitering.
Arbeidstrening, natur- og kulturopplevelser, sosialt samvær, trening og strukturert hverdag er i
fokus. Åpent 3 dager i uka.
Torpet kan også bistå målgruppen i arbeidet med å komme seg i arbeid/praksis eller annen
sysselsetting. Dette skjer i samarbeid med NAV, hvor Torpet har anledning til å være behjelpelig
med å fylle ut og innhente nødvendig dokumentasjon, interessekartlegging, kontakt med
aktuelle arbeidsgivere for praksis med mer.
Husbokkan er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker som er for friske til lediggang, men
som av ulike årsaker ikke er i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsoppgaver er
restaureringsarbeid, vedproduksjon, ryddig av stier og friluftsområder, enkle male- og
snekkeroppdrag, mekking av bil med mer.
Åpent 3 dager i uka.
Nattsvermeran/Dagsverket er et lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige som føler seg i stand
til å påta seg reelt arbeid, i et dag-for-dag-perspektiv. Dagen starter med måltid.
Arbeidsoppgaver er vedproduksjon. Godtgjøring etter endt arbeidsdag. Åpent 2 dager i uka.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Via din kontaktperson ved Rustjenesten
Sissel Krokstad, Tiltaksansvarlig Torpet
Georg Sørmo, Tiltaksansvarlig Husbokkan og Dagsverket
Kjetil Bakkeslett, miljøarbeider
Vibeke Veie-Rosvoll, Avdelingsleder

Verdal kommune

740 48 200
958 92 460
908 81 741
932 85 958
913 77 252
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ARKEN
Arbeid og aktivisering

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Aldersgruppe

18-67 år

Mål

Det skal være et tilbud som gjør at brukeren og ansatte har meningsfulle,
utfordrende og trivelige dager…

…igjennom en stabil hverdag, skal hver og en føle de er i et trygt miljø
…igjennom deltagelse i aktivitet
…igjennom inkludering i arbeidslivet
…via mulighet for mestring
…ved mulighet for faglig utvikling
…ved rom for humor
…ved mulighet for oppgaver som kan løses individuelt eller ved samarbeid
…ved at mennesket/individet er i sentrum.
Samarb.partnere
Samarbeider med NAV, div skoler, m,flere . Disse benytter oss til
arbeidstrening/praksis.
Verdal kommune
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Aktiviteter

Er individtilpasset.

Noen av aktivitetene vi kan tilby er:
 Kantinedrift på rådhuset og på Arken.
 Lein Vestre, vi arbeider på gården.
 Lager tennbrikker av makulert papir og stearin.
 Trim, dans, ergometersykkel, basseng div. trening. Egen turgruppe.
 Datarom. Har egen avis, Arken-avisa.
 Arken bakeri. Vi baker rundstykker, Ingers rugbrød, fylte horn og skuffkaker.
 Ansvaret for intern post i kommunen.
 Hobbyaktiviteter for eksempel strikking, toving, vinholdere og sy bilder.
 Vaktmesterjobber
 Butikkjobber

«Hold Øra ren» (vi plukker søppel i sentrum).

Åpningstider

Dagtilbudet er åpent mandag til fredag 8.00-15.00

Antall plasser

Tjenestemottakerne vil få plass ut fra søknad, og enkeltvedtak.

Søknadskjema

Fylles ut av tjenestemottaker, og leverer til Servicekontoret eller direkte til
Arken. Søknadsskjema finner du på Verdal Kommune sin hjemmeside. Her
finner du også brosjyre for Arken.
Postadresse:
ARKEN arbeid og aktivisering
Verdal kommune
Postboks 21
7651 Verdal

Besøksadresse:
ARKEN arbeid og aktivisering
Øysteinsgate 1
7650 Verdal
TELEFON: 74 06 52 62
Mob: 92 05 64 39 (avdelingsleder Mona Kleiven Stene).
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Dagtilbud
for hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demenssykdom

Målgruppe

Hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demenssykdom

Aldersgruppe

Ingen bestemt

Dag- og aktivitetstilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og
avlastning for pårørende. Personalet har fokus på verdigrunnlaget personsentrert omsorg dvs.
personen er i fokus. Personalet kartlegger tjenestemottakers interesser sammen med
pårørende eller noen som kjenner personen godt. Denne kartleggingen brukes aktivt av de
ansatte i samarbeid med tjenestemottaker for å legge til rette for aktiviteter rettet mot
personens interesser og sammen bidra til en meningsfull dag ved dagtilbudet. Alle aktiviteter er
individuelt tilpasset hver enkel tjenestemottaker.
Dagtilbudet bruker nærmiljøet aktivt. Aktiviteter kan f.eks være hagearbeid, gåturer, musikk og
dans, turer i nærmiljøet, husmor oppgaver, snekkerverksted, vedarbeid, erindringsarbeid og
sansestimulering.
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Åpningstider
Antall Plasser
Kostnad

Søknadsskjema

Inntaksnemnda

Dagtilbudet har åpent hver mandag, onsdag og fredag 9.00-15.00
Ca 10 dagplasser hver dag. Enkelte tjenestemottakere benytter én dag per
uke og enkelte opptil tre dager. Individuelt tilpasset.
Dagtilbudet koster kr.240,-pr.dag ( pris pr 18.04.16) inkludert kaffe,
middag og skyss. Regning for tilbudet vil bli sendt ut i etterskuddsvis hver
måned.
Fylles ut av tjenestemottaker og leveres til enten Servicekontoret eller
hjemmetjenesten. Søknadskjema finner du på Verdal kommunes
hjemmeside.
Behandler søknaden. Nemnda har møter hver tirsdag.

Velkommen til å ta kontakt med oss

Besøksadresse

Kontaktpersoner
Dagtilbudet
Lederteam
Demenskoordinator

Verdal kommune

Ørmelen Bo- og helsetun.
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Ingunn Sund Forbord
Wenche Sagvold Kluken
Anne Kari Hermann

74048474/45872132
74048483
74048475
74048463/48892803
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Kontakten
Dagtilbud

Besøksadresse
Fløytarvegen 3
7650 Verdal
Kontaktperson
Avdelingsleder Psykisk helse
Torill Thun
40033923
Kontakten
74048620/90991370
Målgruppe
Mennesker med
psykiske lidelser/plager
Aldersgruppe
Ingen bestemt
Åpningstider
Mandag-onsdag-fredag
9.00-15.00
En plass å møtes til sosialt samvær. Du behøver ingen henvendelse, det er bare å stikke innom.
Kontakten er i første omgang et lavterskeltilbud innenfor kommunens psykiatritilbud, men vi har
en åpen dør også for deg som synes hverdagene er vanskelig å komme igjennom.
Kontakten er et sted å møtes, en sosial møteplass i trygge former. Her kan du også få muligheten
til å delta på ulike aktiviteter. For eksempel ulike typer håndarbeid, spill og baking. Kom gjerne
selv også med forslag, vi hjelper deg igang. 
Kostnad
Gratis tilbud. Du har muligheten til å kjøpe kaffe m/påfyll og litt å bite i.
Du finner oss mellom Stekke legesenter og Stekke kafé.
Velkommen innom
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