Val av dagverksamhet
Fakta
Fullständigt företagsnamn
Förenade Care
Antal anställda
1-2

Förenade Care dagverksamhet
Vi erbjuder våra tjänster för dig som har
beviljats dagverksamhet av kommunen.

Vår profil

Förenade Care AB är ett familjeägt företag med mångårig erfarenhet av vård och
omsorg. Vårt mål är att erbjuda dig en
hög livskvalitet och skapa en meningsfull
dag efter dina behov och önskemål. Du
ska tydligt uppleva vårt motto:
Omtanke - Vänlighet - Service.
För oss innebär omtanke att du känner
att vi bryr oss om dig, och alltid känner
en trygghet i att vi ser till ditt bästa. God
omsorg är ett välfungerande samspel
människor emellan, och det är viktigt för
oss att våra medarbetare och du respekterar och trivs med varandra. Därför är
vänlighet ett centralt element i all kommunikation. Vi tycker också att det ska
finnas plats för god service i omsorgen
och vi vill att du ska uppleva att vi förstår dina individuella behov och uppfyller
dina önskemål på bästa möjliga sätt.
Dagverksamheten erbjuder enskilda
och gemensamma aktiviteter anpassade
efter var och ens intressen och förmågor.
Deltagande ska kännas och upplevas meningsfullt. Vi anpassar aktiviteterna efter
deltagarna utifrån metoder anpassade för
personer med demenssjukdom.

Våra tjänster

På dagverksamheten erbjuds alla deltagare en aktiv och meningsfull dag utifrån
egna intressen, önskemål, behov och förutsättningar samt träning för att behålla
funktioner. Vi finns för att ge dig stöd,
stimulans och gemenskap.
Dagverksamheten Postiljonen är centralt
beläget vid biblioteket i Höllviken. Vi
nyttjar de faciliteter som finns i tätorten
och med närheten till havet. Månstorps
Ängar ligger i Västra Ingelstad där det
även finns tillgång till varmvattenpool,

orangeri och trädgård med hönshus.
I båda verksamheterna erbjuder vi ett
varierat utbud av aktiviteter som högläsning, foto, film, hobbyverksamhet, pyssel
och handarbete samt andra skapande
aktiviteter, utflykter etc. En härlig vårdag
packar vi kaffekorgen och njuter. Vi kan
värma oss under filtar, dricka kaffe och
grilla, spela boule. Plocka frukt och bär
och få möjlighet till att smaka, lukta och
njuta. Rörelseglädje - fysisk aktivitet
efter sina egna förutsättningar är bra och
ger bättre cirkulation, minskad yrsel,
minskad fallrisk och bättre aptit. Vi
bakar och deltar i köksaktiviteter. Lunch
äter vi tillsammans och dricker eftermiddagskaffe med hembakat.

Vår personal

I dagverksamheten arbetar engagerad
personal som har kompetens och erfarenhet av personer med demenssjukdom.
De är utbildade undersköterskor med
vidareutbildning och samarbetar med
Förenade Cares Leva Livet-inspiratörer,
värdegrundsledare och mentorer inom
demens. Ansvarig för aktivitetsutbudet är
Leva Livet-inspiratörer, ytterst ansvarig
är verksamhetschef.

Möjlighet att påverka

När du valt oss som utförare kontaktar
vi dig för ett första möte. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig
som beskriver dina behov och önskemål
samt hur du vill de ska tillgodoses. Dina
närstående är välkomna att närvara. Du
kommer att få en kontaktman och regelbundet går ni igenom hur du upplever din
tid på dagverksamheten. Nya behov eller
önskemål dokumenteras. Det är viktigt
för oss att du är nöjd.

Tjänster
Dagverksamhet med
enskilda och gemensamma
aktiviteter
Tider då tjänsterna utförs
Vardagar kl 9.00- 15.00

Om du inte är nöjd
Tala i första hand med
Förenade Cares personal
eller verksamhetschef.
Du kan också vända dig till
Vellinge kommun eller
Region Skånes Patientnämd.

Kontakt
Förenade Care
dagverksamhet

Postiljonen
Videholms allé 3 A
236 31 Höllviken
Tfn: 0709-91 54 89
Telefontid: 9.00-9.45
Annan tid, ring 040-42 54 75
och lämna meddelande
Månstorps ängar
Norra Stationsvägen 10
235 41 Vellinge
Tfn: 040-42 59 55
Hemsida:
www.forenadecare.com
Vellinge kommun
Vård & Omsorg
040 - 42 50 00 (vxl)
Vellinge.se
Region Skånes
Patientnämnd
0770-11 00 10

