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På gång…..

Vi kommer få en Tovertafel
Tovertafel är utvecklad för och tillsammans med personer med medel till svår demens. De interaktiva spelen stimulera både fysisk och kognitiv aktivitet samt uppmuntra social interaktion. Tovertafel skapar dessutom värdefulla stunder tillsammans med anhöriga och vårdgivare. Spelen handlar om att ha roligt och förundras!
Tovertafel är en enhet som monteras i taket, till exempel ovanför matbordet på en
vårdavdelning. Inuti enheten finns en projektor, infraröda sensorer, högtalare och
en processor av högsta kvalitet som samverkar för att projicera spelen på bordsskivan. Eftersom de färggranna föremålen svarar på hand- och armrörelser kan de
boende leka med själva ljuset.
För mer information: https://tovertafel.se/care-innovation-dementia/
Traditionell påskfest planeras för våra boende
med påsk buffé.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss:
Vån. 2 0451-268976
Vån. 3 0451-268977
Vån. 4 0451-268978
Vån. 5 0451-268979
Vån. 6 0451-268980
Sjuksköterska 0451-268998
Aktivering 0721-994196

Enhetschef Sabina Ubel

Vi försöker kontinuerligt lägga
upp händelser från verksamhet
på vårt instagramkonto.
Så följ oss gärna:

kaptensgardenhassleholm

Sabina.ubel@hassleholm.se

0451-268993
www.hassleholm.se

Kaptensgården 2019
Informationsblad våren
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Nu börjar våren närma sig och vi har haft många trevliga upplevelser sedan förra
brevet.
Julfirande med bl.a. julbak, körframträdande från PRO, julfika med er anhöriga inbjudna och luciatåg med ett glatt personalgäng.

Vardagens upplevelser och aktiviteter.
Vi försöker möta varje boende önskemål och förmågor i vardagen.
För det behövs
Instagram
personkännedom, ett nära samarbete med er anhöriga, vår kompetens, olika former
av hjälpmedel och ibland en del fantasi för att hitta möjligheter.

Ibland kan det vara svårt
att finna orden, då kan vi
få hjälp av bilder.

Aktiviter i vårt gemensamma kök
Sedan i november har vi haft full aktivitet med deltagare som har ett bakintresse.
Många trevliga stunder där vi kan fånga både vardagliga händelser och gamla minne
till den härliga doften från nybakat.

Vi har ett aktiveringsbiliotek som utgår från Högalidshemmet. Härifrån
kan vi låna en mängd olika material
som ex. spel, filmer, korsord, frågesport, CD-skivor, pussel, bilder,
böcker etc.
Lite ”småmek” kan ibland
vara både roligt och stimulerande.
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