VELKOMMEN
som beboer på
Fynsgadecentret

Personalet på Fynsgadecentret ønsker dig hjertelig velkommen. Vi ser frem til at få et godt
samarbejde med dig og din familie.

Fynsgadecentret er opført i 3 plan og stammer helt tilbage fra 1906, hvor det blev bygget
som De Gamles Hjem. I 2005 blev der foretaget en stor renovering.
Der er i alt 5 indgange til Fynsgadecentret . Der er to i Fynsgade, en i Vendelbogade og to
i gården bag Fynsgadecentret. Der er to elevatorer.
På hver afdeling er der en fælles opholdsstue, spisestue, køkken og alle afdelinger har
udgang til en terrasse. Hver bolig råder over et kælderrum på ca. 3m2.

Fynsgadecentret har 42 boliger:
Stuen

15 boliger

1. sal

15 boliger

2. sal

12 boliger

Vi finder det værdifuldt at:
 Der ydes individuel pleje og omsorg til beboerne.
 Beboerne har en indholdsrig hverdag i forhold til den enkeltes livsstil, vaner og
behov.
 Beboere, pårørende og personale respekterer hinandens forskelligheder og bruger
hinandens ressourcer.
 Pårørende er en del af hverdagen og altid føler sig velkomne.
Vores værdier er tillid, dialog og arbejdsglæde.

FØDSELSDAGE OG PERSONLIGE MÆRKEDAGE
Den enkelte beboers ønsker i forbindelse med fødselsdage og personlige
mærkedage tilstræbes imødekommet.

Fødselsdagen fejres sammen med de øvrige beboere i afdelingen med kaffe og
rundstykker og flaget hejses.

Du og dine pårørende er velkommen til at benytte (fællesarealer/ fælleslokale) ved
ønske om større arrangement, når blot dine pårørende selv står for alt det
praktiske.

GÆSTEOVERNATNING
Vi har i Fynsgadecentret et gæste værelse som dine pårørende er velkommen til at
benytte.
Det koster 100 kroner pr døgn, bestilling sker ved henvendelse til personalet.

KONTAKTPERSONSORDNINGEN
Hver

beboer

har

desuden

mindst

en

kontaktperson

blandt

personalet.

Disse

kontaktpersoner tager sig i særlig grad af den enkelte beboers behov og deltager ved
indflytningssamtalen.

AKTIVITETER
I Fynsgadecentret er der forskellige aktiviteter så som gymnastik, sang/musik, seniordans,
banko, kortspil, strikkeklub, visning af film. Der omdeles et beboerblad med
aktivitetsprogram for hver måned. Programmet kan også ses på infoskærmen og på
internettet. Der er et sløjdværksted i kælderen som benyttes af enkelte beboere. Der
arrangeres også ture ud af huset for små grupper.

I ulige uger, onsdag formiddag kl. 10.l5 er der gudstjeneste ved en af byens præster.
Gudstjenesten afholdes i havestuen i stue etagen. Som pårørende er du også velkommen
til at deltage.

PARKERINGSFORHOLD
Der er indrettet parkeringspladser i gården bag Fynsgadecentret. Det er Vigtigt at der ikke
parkeres uden for de afmærkede båse. Er der ikke tilstrækkelig plads, er der
parkeringspladser rundt om hjørnet på ”Polden”

FYNSGADES VENNER
I juni 2013 stiftede vi foreningen Fynsgades venner, hvor der afholdes generalforsamling
hvert år.
Fynsgades Venner har som formål ”at fremme det gode hverdagsliv for beboerne i
Fynsgadecentret”. Med andre ord: At være med til at gøre det muligt for vores beboere at
få nogle gode oplevelser, der understøtter deres identitet og giver livskvalitet. I 2014 har
Fynsgades Venner købt en minibus.

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Fynsgadecentrets adresse er Fynsgade 13 – 15 9800 Hjørring.
Er du eller dine pårørende i tvivl om noget, som I mener, personalet kan være
behjælpelige med, er I altid velkommen til at kontakte os personligt eller telefonisk. Vi
lægger stor vægt på åbenhed/ærlighed og er altid lydhør over for nye ideer og konstruktiv
kritik.
Stuen telefon nr.

72 33 53 30

1 sal telefon nr.

72 33 53 45

2. sal telefon nr.

72 33 53 53

Afdelingsleder Judith Høgh

72 33 53 31

HVAD DU SKAL MEDBRINGE:
□

Tøj (mærket med navn/nummer)

□

Toiletgrej og termometer

□

Eventuelt krøllejern, føntørre, curler mm.

□

Barbergrej

□

2 dyner og 2 puder

□

Eventuelt sengetæppe

□

Medicin

□

Sygesikringsbevis

□

Dåbsattest (eventuel vielsesattest)

□

Penge

□

Hjælpemidler, du i forvejen har fra Hjælpemiddeldepotet

□

Møbler og diverse ting til indretning af din bolig
Det er meget vigtigt, at der en god belysning ved bord og seng.

□

Eventuelt TV og radio

□

Håndarbejde eller lignende

□

Snavsetøjskurv

PÅ STUEN ER DER I FORVEJEN:
□

Plejeseng, hvis der er brug for det.

□

Klædeskab

Med venlig hilsen
PERSONALET PÅ FYNSGADECENTRET

HJ Ø RR ING KO M MU N E
J a nu ar 2 0 1 6

