Brommeparken
- dagtilbud med natur og udeliv

FILADELFIA
Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
– til mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Dagtilbud Brommeparken med natur og udeliv
Naturen og udelivet spiller en stor rolle i hverdagen for dagtilbuddet Brommeparken, som hører under Filadelfia.
Vi skaber fællesskaber og forebygger ensomhed. Vi bruger sansestimulering til at
træne borgernes sociale og kommunikative færdigheder.

Målgruppe

Fra jord til bord

Tilbuddet er til mennesker med epilepsi,
PNES og erhvervet hjerneskade.

Brommeparken ligger midt i en 55.000
m² stor park. Vi bruger naturen til at
stimulere sanserne og træne kroppen.
Det stimulerer netop sanserne at komme, mærke morgendug i græsset og
nyde fællesskabet.
Vi følger årets gang i naturen. Borgerne er med til at passe frugttræerne og
urtehaven. Her planter de persille, chili
og tomater, som de bruger til krydderolie, tomatpuré og syltetøj. Borgerne har
fast gang i køkkenet og er med til at lave
mad.

En del af nærmiljøet
Brommeparken er en del af nærmiljøet,
og derfor samarbejder vi med lokale
foreninger. Vi inviterer gerne inden for
til fx loppemarked eller fritidsaktiviteter.
Lokale petanqueklubber spiller med på
vores petanquebane.
Den lokale køreforening tager borgerne
med i hestevognen og kører i skoven.
Vi hører hestenes rytmiske hovslag,
mærker vinden i kinderne og oplever
fællesskabet.
Rehabiliteringen sker i samarbejde med
det enkelte menneske ved at motivere til
motion og ny læring. Sammen skaber vi
historier og traditioner, som bliver en del
af vores fællesskab.

Udvikling
Vi vurderer den nye borgers funktionsniveau med fokus på at kunne rehabilitere
og aftale mål i samarbejde med borgeren.

Vi stimulerer borgeren - via en neuropædagogisk tilgang - til at mestre sine
ressourcer efter et funktionstab som
følge af en hjerneskade.
Vi styrker borgerne til at udvikle sig
mest muligt og dermed opnå en højere
grad af selvstændighed. Vi har fælles
vedtagne principper, retningslinjer og
metoder for, hvordan medarbejderne
gør brug af deres viden, fagligheder og
kompetencer i indsatsen.

Hvem er vi?
Vi er et tværfagligt team med pædagoger, social- og sundhedsassistenter,
værkstedsassistenter, ergoterapeuter,
fysioterapeut og sygeplejerske. Medarbejderne får løbende kompetenceudvikling.
11 godkendte pladser i henhold til servicelovens § 104 om aktivitet og samvær.

Brommeparken - et selvejende tilbud
Brommeparken er et selvejende tilbud med Socialtilsyn Øst som tilsynsmyndighed
og det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontakt
Botilbuddet Brommeparken
Bromme Østermark 16
4190 Munke Bjergby
Souschef
Linda Fischer
Telefon: 5827 1458
Mobil: 4188 3838
Mail: lfc@filadelfia.dk

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 9-15
Find os i Tilbudsportalen
og læs mere på www.filadelfia.dk
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Følg Filadelfia på

Facebook

