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BLIV EN DEL AF ET FÆLLESKAB MED LIGESINDEDE OG FÅ MERE
OVERSKUD DIN HVERDAG.

SPECIALISTKLUBBEN
Et §104 fritidstilbud i Ballerup til dig, der er voksen og har autisme eller
lignende kvaliteter. Kom tirsdage eller torsdage mellem kl. 15-20.

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET
I Specialistklubben bliver du en del af et fællesskab. Du kan komme som du er, og få gode
oplevelser sammen med ligesindede. Du får mulighed for at øve dig på det sociale i et trygt
miljø, hvor det er dig, der bestemmer, hvad du har lyst til at lave.
Vi kan se, at det trygge, sociale fællesskab i Specialistklubben giver overskud til udvikling. Både
hos dig som person, men også overskud til at komme videre med uddannelse, job og
jobsøgning.

AKTIVITETER I SPECIALISTKLUBBEN
I Specialistklubben i Ballerup spiser vi altid aftensmad sammen, og du har mulighed for at
være med til at lave maden. Derudover spiller vi brætspil, øver i musiklokalet, går turer, gamer,
er kreative, tager på turer ud af huset og taler om det der fylder i hverdagen.
Når du går i klubben, har du stor mulighed for, at have indflydelse på bl.a. aftensmaden, køb af
nye spil og hvilke turer vi skal på.

STØTTE OG RÅDGIVNING
Som medlem af Specialistklubben, har du mulighed for at få støtte og rådgivning til det der
fylder hos dig. Du kan få personlige samtaler, og du kan altid kontakte medarbejderne i
hverdagen – også de dage, du ikke kommer i klubben.

KOM PÅ GRATIS OG UFORPLIGTENDE BESØG
For bedre at vurdere om klubben er noget for dig, kan du komme på et eller flere gratis og
uforpligtende besøg.
Inden besøget:
Ønsker du at besøge klubben, skal du give os besked inden du kommer. Du kan ringe eller
skrive til os, så aftaler vi hvilken tirsdag eller torsdag, du besøger os.
Om besøget:
Du vælger selv hvor længe du ønsker dit besøg skal være. Når du kommer, vil lederen af
klubben, Dannie Peters, tage i mod dig, vise dig rundt og fortælle om klubben. Herefter kan
du, hvis du har lyst, blive og møde de andre. Du er også velkommen til at spise aftensmad
sammen med os kl. 17.30.
Du er velkommen til at tage en pårørende med på besøget.
Efter besøget:
Specialistklubben er et tilbud, der betales af din bopælskommunen. Hvis du efter et eller flere
besøg beslutter, at du gerne vil gå i klubben, skal du kontakte din sagsbehandler og tale med
vedkommende om muligheden for at få en bevilling.
Specialisterne rådgiver dig gerne i forhold til at håndtere det administrative med din
kommune.

TIL SAGSBEHANDLER
Denne paragraf kan bruges til at bevilge Specialistklubben:
§104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til
opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
Målgruppebeskrivelse:
Specialistklubben henvender sig til borgere over 18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser
(ASF) eller lignende kvaliteter, som er motiveret for at være en del af et fælleskab.

KONTAKTINFORMATION
Vil du høre mere om Specialistklubben eller ønsker du at besøge os, så kontakt os på:
kontakt@specialisterne.com | 46 93 24 00.
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