Intresseanmälan till individuellt besök
Eldorado erbjuder individuellt besök med handledning i olika aktiviteter för personer som har en svår
intellektuell funktionsnedsättning och som bor i Göteborg. Då kan ni komma till oss en gång i veckan
under en längre tid och ha aktivitet tillsammans med en handledare på Eldorado. Vi kan ge handledning
i till exempel samspel, kommunikation, aktivitet och musik. Syftet kan vara att hitta ett nytt
kommunikationssätt eller få inspiration till nya motiverande aktiviteter där delaktigheten blir hög.
När vi fått in er intresseanmälan kontaktar vi er via telefon för ett första samtal. När ni har kommit
längst fram i kön så får ni komma till oss och inleda med vårt koncept ”Prova på”.
Vi träffas en gång i veckan under en period och provar olika aktiviteter utifrån gemensamma mål. Efter
det tar vi del av varandras erfarenheter och jämför våra upplevelser av besöken. Om personen tillhör vår
målgrupp kan det bli aktuellt med fortsatta besök.
I besöken ingår att vi dokumenterar för internt bruk i form av skrift, foto och film. Vid första besöket
kommer ni att få skriva under ett samtycke.
Besöken är kostnadsfria för personer med svår intellektuell funktionsnedsättning boende i Göteborg.
På vår hemsida kan ni läsa mer om Eldorados aktiviteter – www.goteborg.se/eldorado

Namn på personen:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Namn på kontaktperson:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonnummer till kontaktperson:…………………………………………………………………………………………………………..
E-postadress till kontaktperson…………………………………………………………………………………………………………………

Om ni vet vilken aktivitet ni är intresserad av kan ni fylla i det här.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Intresseanmälan skickas per post till:
Förvaltningen för funktionsstöd
Eldorado
”Prova
Box på”
4053på Eldorado
422 04 Hisings Backa

2021-08-31

”Prova på” är ett koncept vi använder oss av när vi träffar nya besökare som vill ta del av
Eldorados tjänster. Det innefattar fem tillfällen. Vid dessa tillfällen finns handledare i
musik, kommunikation och aktivitet närvarande.
Det är önskvärt att medföljaren efter varje besök skriver ned hur besöket uppfattats och
informerar övriga i personens nätverk.
Efter avslutat ”Prova på” förmedlas dokumentationen till personens nätverk.
Besök 1
Har vi ett inledande samtal på cirka 1,5 timma. Då deltar endast personens medföljare,
till exempel förälder och personal, och 2 kontaktpersoner från Eldorado. Vi utför då en
enkel kartläggning. Utifrån denna görs en planering för följande tre gånger då personen
själv deltar.
Besök 2-4
Personen är tillsammans med medföljare och handledare under cirka 1 timma.
Vi prövar aktiviteter utifrån den planering som utformats.
Besök 5
Uppföljningssamtal i cirka 1,5 timma om besöken. Då deltar endast medföljare och
handledarna från Eldorado. Vi tar del av varandras erfarenheter och jämför våra
upplevelser av besöken.

Vill du komma i kontakt med oss:
Besöksadress: Eldorado, Dalheimers hus, våning 2, Slottsskogsgatan 12
Tel.nr: 031-367 94 20
E-post: eldorado@funktionsstod.goteborg.se

2021-08-31

