Sturebo
Stöd och utveckling i eget boende
på Sturegatan i Hjo

Vem har rätt till insatsen gruppbostad?
Sturebo är ett boende för dig som beviljats insatsen Bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS lagen. Du får rätt till insatser enligt LSS om ditt
behov av hjälp är stort och finns kvar under lång tid. Det är LSShandläggaren i kommunen som bestämmer om du kan få insatsen
gruppbostad. Längst bak i broschyren finns telefonnummer till LSShandläggaren.

Om Sturebo gruppboende
Sturebo ligger centralt på Sturegatan i Hjo. På Sturebo har man en egen
lägenhet. Det finns tre lägenheter. Varje lägenhet har egen ingång och ett
rum och kök. Två av dem har sovalkov och alla lägenheter har egen
dusch, toalett och tvättmaskin.
På Sturebo finns även ett gemensamhetsutrymme, det vi kallar basen, som
består av kök och vardagsrum. Du kan komma direkt ut till basen från din
lägenhet.
Det finns även satellitlägenheter kopplade till gruppboendet. Då har man
en lägenhet utanför boendet men kontakt med personal vid de tillfällen
man har kommit överens om. Boende i dessa lägenheter kan alltid komma
till basen eller ringa vid behov.

Personal
Vi som arbetar i boendet kallas stödassistenter. Vi stöttar och hjälper dig
med det du behöver. På boendet finns tillgång till personal dygnet runt. På
natten är en personal sovande jour. Det är alltid lätt för dig att ta kontakt
med personalen när du behöver.

Fritid
När du bor i ett gruppboende ska personalen stötta dig så att du får en
meningsfull fritid och ett socialt umgänge. Stödet utformas alltid efter dina
individuella behov.

Genomförandeplan och stödperson
Det är viktigt att personalen på Sturebo vet vad du behöver hjälp med och
hur du vill att hjälpen ska ges. Därför skriver vi ned det i din
genomförandeplan. Vårt mål är alltid att du ska vara så självständig och
delaktig som du kan.
Du som bor på Sturebo har en eller två stödpersoner bland personalen.
Stödpersonen har lite extra ansvar för att se till att du får all den hjälp och
stöttning du behöver. Det är stödpersonen som skriver din
genomförandeplan tillsammans med dig.

Värdighetsgarantier
På Sturebo arbetar vi efter tre värdighetsgarantier som tagits fram med
brukare och anhöriga inom omsorgen. Om du tycker att vi inte håller våra
värdighetsgarantier vill vi att du talar om det, så att vi kan bli bättre!
1. Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som
människa är nyckeln till ett värdigt liv.
Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt.
Det innebär t e x att vi som arbetar i Vård och Omsorg inte använder
mobiltelefoner och datorer för privat bruk under arbetstid. Vi arbetar
aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden
vid liv.
2. Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte
behöva byta personal alltför ofta är viktigt.
Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst
när vi planerar semesterledigheterna. Med känd och van personal
menar vi fast anställd personal och vikarier som fått en ordentlig
introduktion i arbetet och som sedan fortsatt att arbeta i
verksamheten så att både du och personalen känner er trygga
tillsammans.

3. Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka
innehållet i sina insatser betyder mycket för att man ska ha ett
värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina egna önskemål i en
genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig god man eller en anhörig
när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska
vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att vi alltid kan
se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa.
Vi garanterar vidare att du får ett kontaktombud som månar extra om dig
och ser till att hjälpen ges på det sätt du önskar.

Hjälp oss att bli bättre!
Har du förslag, synpunkter eller klagomål på vår
verksamhet är vi tacksamma om du talar om
det för oss! Det ger oss möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Delge oss dina tankar direkt eller använd synpunkten. På Sturebo finns
Synpunktsblanketter och du kan även lämna dem direkt på www.hjo.se

Kontaktuppgifter
Sturegatan 11
544 33 Hjo
Tfn: 0503-354 37
E-post: sturebo@hjo.se
Enhetschef Sturebo: 0503-354 30
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