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Ansökan om medel aktivitetscenter
Rågsved och Enskede Nya seniorboende

Bakgrund
I enlighet med budget för 2020 vill vi härmed fortsätta tillgodose
behov av icke biståndsbedömt boende för äldre som söker trygghet
och gemenskap på seniorboende med aktivitetscenter.
Aktivitetscentrets uppgift är att ordna aktiviteter och främja social
gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för
de boende i seniorboendet och äldre i närområdet.
Aktivitetscentren är belägna i Enskede Nya servicehus (Träffen)
och Rågsveds servicehus (Salongerna). Lokalerna är lätt tillgängliga
och utformade efter målgruppens behov.
Våra aktivitetscentren ordnar aktiviteter för de boende och arbetar
för att skapa en social gemenskap i boendet. Ett viktigt mål i
verksamheten är att aktivitetscenter ska vara ett center för
aktiviteter riktade till äldre i hela eller delar av stadsdelen.
Bemanning och aktiviteter är anpassade till de behoven som finns
inom respektive boende vilket motsvarar minsta nivå som är dagtid
vardagar med två aktiviteter om dagen, men vi erbjuder aktiviteter
även på helgerna, då minst en aktivitet om dagen. Vi ordnar även
aktiviteter på kvällstid.
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De aktiviteter som ordnas är bland annat: social gemenskap, fysiska
aktiviteter, kulturella upplevelser, uppmärksamma högtider,
gemensamma måltider, musik, underhållning, utflykter både korta
och längre resor med mera. På servicehusen finns både café och
matsal vilket gör att det finns möjlighet till gemensamma
måltidssituationer och att möjligheter att delta i matcirklar och
föreläsningar om kost. Vi anordnar även restaurangbesök i
samverkan med stadsdelens Kostenhet på restaurang Senioren.
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I samband med utevistelser i våra trädgårdar erbjuder vi musik,
rörelse, kaffestunder, måltider och ute bio. Vi vill även erbjuda och
utöka tillgången till digitala verktyg och social media.
Ansökan
- Rågsveds servicehus Aktivitetscenter ansöker om 2,1 mkr.
- Enskede Nya servicehus Aktivitetscenter ansöker om 2,1 mkr.
Ekonomi
Ansökta medel används till lokalkostnader för aktivitetscenter,
personal- och verksamhetskostnader med mera.
Ansökan avser
Beräknad årskostnad
Lokalkostnader
- Salongerna
150 000 kr
- Träffen
150 000 kr
Personalkostnader
mån-fre 150 % årsanst. inkl.
helgdagar under veckan
- Salongerna
- Träffen
lör-sön 16 tim x 52 v =832
tim=50% inkl OB
- Salongerna
- Träffen
Verksamhetskostnader
Föreläsare, underhållning,
utflykter, resor, IT/Tfn,
digitala verktyg
gemensamma måltider,
matcirklar, marknadsföring
etc
- Salongerna
- Träffen
Total summa
Kontaktperson

Milton Palacios
Biträdande avdelningschef
Avdelning äldreomsorg
08-508 14 700
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800 000 kr
800 000 kr

450 000 kr
450 000 kr

700 000 kr
700 000 kr

4 200 000 kr

