> BOENDE

SUNNERSTA
Sunnersta serviceboende består av två hus med sex lägenheter i södra Uppsala.
Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Boendet består av två byggnader om vardera två plan. Här
finns totalt sex nybyggda, ljusa och trevliga lägenheter om
cirka 45 kvm. Det finns också en generös baslägenhet där du
har möjlighet till samvaro och gemensamma middagar.
Husen är belägna i Uppsalas södraste stadsdel Sunnersta, i
ett bostadsområde med närhet till Mälarens vatten. Det finns
goda allmänna kommunikationer som snabbt tar dig till de
centrala delarna av Uppsala. Matbutik finns på gångavstånd
från boendet.

Stöd och utveckling för högsta livskvalitet
Vi vänder oss till människor, unga och vuxna, med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området med
omfattande utvecklingsbehov och personer med neuropsykiatriska svårigheter till följd av schizofreni eller annan psykisk
sjukdom. Vi erbjuder stöd till människor, som på grund av
funktionsnedsättning har mött svårigheter i samhället. Vår
målsättning är att erbjuda stöd och utveckling till ett liv med
högsta livskvalitet genom ökat inflytande, fler valmöjligheter,
större självständighet och glädje.
En viktig målsättning är att erbjuda möjligheter till positiva erfarenheter för aktivitet och fritid som kan leda till att
framtida mål för sysselsättning, fritid och boende. Att skapa
förutsättningar för att finna glädje och självförtroende i samvaron med andra människor är en annan viktig målsättning.

KONTAKT

ADRESS

Telefon: 010-130 36 96

Frösunda Omsorg

E-post: sunnersta@frosunda.se

Södra Rosenvägen 6–8

Hemsida: frosunda.se/sunnersta

756 52 Uppsala

För att skapa en god inlärningsmiljö utgår vi ifrån den enskilda personens styrka, önskemål och behov när vi sätter upp
mål. Där är kundens delaktighet av central betydelse.
Genom tydliggörande pedagogik skapas förutsägbarhet,
struktur och trygghet samt en ökad kunskap om omvärlden
och samspel människor emellan. Social färdighetsträning,
affektkontroll och individuella beteendeinriktade utvecklingsprogram är delar i metodiken. Vi vet att en person växer mer
när många upplevelser och känslan av att lyckas läggs till
varandra.

Här bestämmer kunden
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
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.

