ERGO- & FYSIOTERAPI TIL

- et specialiseret tilbud i Brøndby Kommune

VI ER...
et team af ergo- og fysioterapeuter med base på Langbjerg, et specialiseret
tilbud til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Vi har solid viden og praktisk erfaring inden for træning af mennesker med
fysiske og/eller psykiske handicaps. Vi værdsætter et tæt samarbejde samt at
dele viden og erfaringer med både pædagoger og forældre.

Overordnet idegrundlag for vores tilbud til børn:
- At kunne give et fysio- og ergoterapeutisk tilbud i velegnede
fysiske rammer beliggende i Brøndby Kommune
Overordnet består vores ydelser af:
- Undersøgelse, vejledning og træning af børn, der har brug for en
ekstra indsats, rettet mod motorik og fysisk funktionsniveau
- Formålet med indsatsen er, at det enkelte barn bliver mere selvhjulpen og med større succes kan deltage i hverdagen
- Træningen målrettes løbende til det enkelte barn ved hjælp af
undersøgelser og tests der formidles mundtligt og skriftligt

DU KAN...
modtage tilbuddet, når du er barn eller ung i alderen 0-18 år med
betydelig, varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne f.eks.:
- Motoriske vanskeligheder
- Behov for genoptræning efter operation eller akutte skader

Visitation til fysio- og ergoterapi for børn og unge i
Brøndby Kommune:
Børn og unges behov for fysio- og ergoterapi vurderes og indstilles af egen
læge eller anden relevant fagperson inden for det etablerede hospitalsregi.
Indstillingen om træningsbehov sendes til rådgiver i Handicapteamet i
Børne- og familieafdelingen, som behandler ansøgningen og varetager, at den
konkrete bevilling videresendes. Hvis sagsbehandleren henviser til os,
foretager vi derefter en visitationsundersøgelse for at afklare, om barnet er
egnet til træning hos os. Derefter vurderer vi, hvilken ydelse der vil være
relevant for det enkelte barn eller unge.
Love som vi træner efter:
- Fysio- og/eller ergoterapeutisk træning ifølge Servicelovens §86 (44)
- Almen genoptræning ifølge Sundhedslovens §140

Kontakt os:
Job & Aktivitetscenter Vestegnen
Ergo- og fysioterapien
Tybjergparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 4328 3257
Mobil: 9243 9982
Mail: ergo-fysioterapi-jacve@brondby.dk
Web: www.jacvestegnen.dk
Vi har åbent mandag til fredag,
kl. 8:00 - 15:00

