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Hvad er Ressourcevejen?
Ressourcevejen er et aktivitets- og samværstilbud for voksne,
der har fået en diagnosticeret neurologisk lidelse.

Hvem kan deltage?



Ressourcevejen kan tilbyde mulighed for at afprøve mange
forskellige aktiviteter. Man kan få støtte til at få en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag.





Vi har et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra
brugernes ønsker, behov og færdigheder.
Målet med Ressourcevejen er:
at brugeren får et større kendskab til egne evner og
ressourcer
 at skabe netværk blandt brugerne
 at brugeren gennem afprøvning og støtte kommer i gang
med nye eller gamle fritidsaktiviteter og får
mulighed for at fortsætte med disse


Tilbuddet i Ressourcevejen kan være:






kreative aktiviteter
fysiske aktiviteter, fx motionstræning
hobby– og spilleaktiviteter
ture og kulturelle oplevelser
cafe

Borgere med en diagnosticeret neurologisk lidelse i alderen fra 18 år til folkepensionsalder
Borgeren skal være tilkendt pension eller indgå i et Ressourceforløb
Hjerneskaden skal være indtruffet efter det 18. år
Borgerne skal være selvhjulpne
Borgerne skal være i stand til at deltage i tilbuddets
udadrettede aktiviteter og være i stand til at indgå i
sociale sammenhænge

Der må ikke:




være tale om fremadskridende hjernelidelser
foreligge svær ubehandlet psykiatrisk lidelse
foreligge aktivt misbrug

Henvisning:
Et visitationsudvalg tager stilling til hvem, der kommer i Ressourcevejen.
Forud for en visitation vil du modtage besøg af en af vores
medarbejdere. Vi vil sammen med dig udfylde en henvisningsblanket til udvalget.
Der er et begrænset antal pladser
Oplysning om Ressourcevejen:
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller
sende en e-mail (se kontaktoplysninger på bagsiden).

Ressourcevejen er et § 104 Aktivitets- og Samværstilbud for personer med en
diagnosticeret neurologisk lidelse. Se mere på hjemmeside www.brk.dk/kc
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