Få yderligere information om Brande Åcenter
og aflastningstilbuddet på
www.brandeaacenter.ikast-brande.dk

Gode oplevelser
og samvær

Kommunalt
Aflastningstilbud §84

Eller kontakt
Dorte Tinglef, 99603785 / 24769288
dobti@ikast-brande.dk

For børn og voksne i alderen 12–85 år

Brande Åcenter er et godt sted med gode
muligheder for oplevelser og samvær med
andre borgere.
Aflastningstilbuddet på Brande Åcenter ligger i en
del af vores aktivitetscenter. Vi tager udgangspunkt
i den enkelte borgers behov og vi tilbyder en række
forskellige aktiviteter, som kan foregå både i grupper
og enkeltvis. Der er mulighed for at bruge alle faciliteterne på Aktivitetscentret.
Af aktiviteter inden for bevægelse kan nævnes:
• Motorik
• Legeplads
• Cykle (duo)
• Udegruppe
• Gåture i de skønne omgivelser
Af aktiviteter inden for sanser kan nævnes:
• Rytmik
• Musik
• Motorisk velvære
• Wellness f.eks. spa- eller fodbad
• Sanserum

Målgrupper:

modKANT

Børn i alderen 12 til 17 år og voksne i alderen
18 til 85 år, med betydelige kognitive funktionsnedsættelser og evt. med;

Ny Sandfeldvej 7-9, 7330 Brande
Tlf. 9960 3750
brandeaacenter@ikast-brande.dk

•
•
•
•

Erhvervet eller medfødt hjerneskade
Autismespektrum-forstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske
færdigheder
• Epilepsi
• Multipel funktionsnedsættelse
• Sjældent forekommende funktionsnedsættelser, handicaps og/eller syndromer

Aflastningstilbud
Tilbuddet er taget i brug i januar 2018 og er
en integreret del af vores Aktivitetscenter.
• Der er plads til 6 borgere ad gangen
• Borgerne har eget værelse
• I forbindelse med værelserne er der en
fællesstue, som kan benyttes til forskellige 		
aktiviteter
• Der er mulighed for, at bruge alle faciliteter
på aktivitetscentret
Faglig tilgang:
• Der tages udgangspunkt i den enkeltes
behov for støtte
• Der gøres brug af borgerens kendte
støttesystemer og metodeplaner
• Vi arbejder ud fra neuropædagogik, KRAP, 		
elementer fra Tegn til tale og har viden
om sansestimulering
• Der bliver forventningsafstemt omkring
samarbejde med forældre og pårørende
Medarbejdere:
• Vores medarbejdere har alle en relevant faglig
baggrund – pædagog, pædagogisk assistent
eller social- og sundhedsassistent
• Vi har særlige kompetencer i forhold til
epilepsi og modificeret kost
• En del af medarbejderne er tilknyttet
vores Aktivitetscenter

”

Vi lykkes på området for udviklingshæmmede, når de gives mulighed
for et liv med tryghed, mening og
trivsel ud fra individuelle livsvilkår
og udviklingspotentiale”

Åbningstider 2018:
Vi har åbent i ulige uger.
• Torsdag og fredag fra kl. 15.00
• I weekenden er der døgnåbent
• Fredag og mandag morgen lukker
aflastningen kl. 9.30
Ferieåbent:
Ud over den normale åbningstid tilbyder vi
aflastning i ugerne 29-31, alle ugens dage.
I takt med, at aflastningen udvides, vil åbningstiden
og tilbuddet bliver mere fleksibelt.

Velkommen
til Aflastningstilbuddet på
Brande Åcenter!

Dialog – Tillid – Ansvarlighed

