Annagården
Dagverksamhet

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Välkommen till Annagården!

Annagården är en dagverksamhet för personer över 65 år med
demenssjukdomar. På Annagårdens dagverksamhet vill vi göra din

dag positiv, meningsfull och trivsam. Vi vill att du ska känna dig
trygg och försöker därför ge dig en miljö som liknar ett hem.

Annagården har en härlig trädgård med fruktträd och bärbuskar.
Härifrån är det gångavstånd till Vrinneviskogen.

Våra aktiviteter
Vi erbjuder våra gäster många aktiviteter, till exempel
• bakning
• högläsning
• gemenskap
• sällskapsspel
• bowling
• utflykter
och mycket mer
• musikunderhållning
På Annagården serveras frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
Om du inte kan komma en dag vill vi att du anmäler det
senast kl 14 dagen innan. Då kan vi avbeställa dagens mat.

Kontaktman och individuell målplan
Du som är gäst hos oss får en kontaktman. Tillsammans med
kontaktmannen bestämmer du hur du ska få din hjälp. Det
skriver ni ner i en individuell målplan. På det här sättet kan
vi se till att du får det stöd som du behöver.
Din kontaktman är
……………………………………………..

För att delta måste du ha bistånd som beviljas av kommunens
biståndshandläggare. Ring kommunens växel på telefonnummer
011-15 00 00 för mer information.

Varmt välkommen till oss!
Kontakta oss
Adress:
Vrinnevigatan 25
603 58 Norrköping
Telefon: 011-15 21 09
Mobiltelefon: 073-05 717 29

Öppettider:
måndag - fredag
9.00-15.00

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd,
omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller
eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma
möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika.
Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig
kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur
man vill leva sina liv.
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