Den 28. august 2020

VI GLÆDER OS TIL SNART AT BYDE VELKOMMEN TIL DET OMLAGTE
FRITIDSTILBUD I GULDBORGSUND HANDICAP
I Guldborgsund Handicap har vi valgt at omlægge vores fritidstilbud Klub Solstrålen.
Vores mål er at tilbyde mange forskellige aktiviteter, så der vil være noget for alle –
uanset hvad man interesserer sig for, hvilke støttebehov man har, eller hvor man bor.
Vores omlagte fritidstilbud indeholder 3 deltilbud, der åbner i 3 trin:
1) CAFÉ SOLSTRÅLEN
Tirsdag den 8. september åbner Solstrålen. Den vil fremover have åbent
tirsdag og onsdag. Den får navnet ”Café Solstrålen”, da dette tilbud vil fungere
som en café. Det vil være muligt at komme forbi, når man har lyst, man kan
købe mad og drikke, og der vil ofte være forskellige former for musiske
indslag.
På grund af Corona må der max være 30 borgere i
lokalerne og du skal derfor være tilmeldt.
Du skal tilmelde dig på 54732340 senest Fredag
ugen før.

2) FRITIDS-AKTIVITETER OG UDFLUGTER
I løbet af efteråret vil vi tilbyde en række fritidsaktiviteter og udflugter. Det kan fx være bingo-aften, en fest eller en udflugt
til Marielyst. Det kan også være en fast aktivitet over flere uger (fx biografbesøg, IT-kursus eller cykelture med beboere fra et botilbud). Disse aktiviteter
vil finde sted på forskellige lokaliteter både i og uden for Handicap.
3) SAMARBEJDE MED FORENINGSLIVET OG FRIVILLIGE
I løbet af 2021 vil vi gerne begynde et større samarbejde med foreninger og
frivillige i Guldborgsund Kommune. Vi kan fx planlægge besøg hos forskellige
foreninger, eller vi kan vise vej til tilbud uden for Handicap (fx
aftenundervisning, sportsklubber, samtalegrupper, mm). Frivillige kan
desuden være med til at muliggøre et bredere og bedre udbud af aktiviteter.

MERE INFORMATION
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med information om det omlagte
tilbud. Herunder Café Solstrålens åbningstider, madplan og priser, samt
udbud af aktiviteter og regler for tilmelding.

