> BOENDE

AMETISTEN
Ametisten drivs på entreprenad för Nacka kommun och består av två boendeverksamheter,
Ametisten Norra och Ametisten Södra. Verksamheterna består av två fristående villor och
riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Verksamheterna ligger alldeles nära Orminge centrum där
det finns gott om affärer, caféer och restauranger. Man tar
sig till Orminge med buss från slussen på ca 20–25 minuter.
Runt omkring finns det gott om naturområden och närhet till
Trollsjön och Glasbrukssjön.

Att träna det sociala samspelet är en viktig del i varje persons
utveckling. Vi erbjuder allt från gemensamma middagar och
aktiviteter, restaurang- och biobesök till motionsaktiviteter.
Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi
som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi
med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man
utifrån dina villkor.
Personalens tider är anpassade efter dina behov och du
har tillgång till personal som har en samlad kompetens och
erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.

KONTAKT

ADRESS

Ametisten norra: 08-715 68 54

Frösunda Omsorg

ametisten@frosunda.se

Edövägen 19–21

Ametisten södra: 08-715 57 24

132 30 Saltsjö-Boo

Hemsida: frosunda.se/ametisten

På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss får kunderna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst.
Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kundens fokus

Stöd på dina villkor

ametistensodra@frosunda.se

Här bestämmer kunden

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina
liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får
vi genom ett omfattande arbete med social dokumentation
och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden
antar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden
och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen.
Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i
vårt jobb.

