Företagets namn
Anita Care AB

Tjänster

Tider

 Personlig omvårdnad
 Serviceinsatser

Måndag till
söndag

 Ledsagning

07.00 - 22.00

 Hushållsnäratjänster

Personal och kompetens
Utbildning och erfarenhet:

Vi har personal med undersköterskeutbildning och långvarig
erfarenhet inom vården. Vår personal utför service med stort
engagemang, omsorg, respekt och värme. Kontinuitet eller färre
personalbyten är en annan del av vår profil.

Specialkompetens:

Språkkunskaper:

Vi är extra duktiga på att skapa sociala aktiviteter för äldre som
känner sig ensamma. Vi har en resurs tillgänglig för detta
ändamål. Vi är också duktiga på att ge språklig och kulturellt
anpassad omvårdnad och socialomsorg.
Svenska, engelska, kurdiska, arabiska turkiska och persika. Vår
avsikt är att rekrytera personal som kan ditt modersmål.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Anita Care AB

Adress:

Kanalvägen 17, 183 38 Täby

Driftsform:

Aktiebolag

Telefon:

08-758 44 44

Telefontider:

07.00 – 22.00

Fax:

08-758 44 40

E-post:

info@anitacare.se

Webb:

www.anitacare.se

Verksamhetsansvarig:

Alexandru Chivu, alex@anitacare.se, tfn 076-168 57 35

Kontaktperson:

Arlinda Blakqori, arlinda@anitacare.se, tfn 076-309 33 40

Företagets namn
Anita Care AB

Verksamhetsidé

Delaktighet och inflytande

Anita Care är ett omsorgsföretag som inte bara
erbjuder personlig omvårdnad och
serviceinsatser utan också hjälper kunden att få
stimulans och mening i vardagen. Många äldre
vill ha mer individuellt anpassade aktiviteter av
enklare karaktär, t.ex. promenader, fika eller en
pratstund. Anita Care kommer att ha en fri
resurs som är tillgänglig för den äldre att
tillgodose dessa behov. Vi står också för
trygghet. Många äldre klagar på
personalkontinuitet och avsaknad av egen
kontroll över sin vardag. För Anita Care är
personalkontinuiteten mycket viktig. Vi står
också för en mångkulturell verksamhet. Vår
personal pratar kundens språk och är välbekant
med kundens kulturella bakgrund och sedvänjor.

Tillsammans med dig upprättar vi en
genomförandeplan, där beskrivs hur, när och av
vem insatserna genomförs. Du är ytterst
delaktigt i upprättande av genomförandeplanen.
Tillsammans med dig följer vi upp
genomförandeplanen och reviderar vid behov.
Bemötande
Respekt för din vilja och dina åsikter gör att du
bemöts på ett värdigt sätt. Vår tro på
människors lika värde innebär att din integritet
och självbestämmande respekteras.

Kontinuitet
Personalkontinuitet är en viktig del av vår
verksamhetsprofil. Vi strävar efter att du ska
möta samma person eller ett mindre team så att
du känner dig trygg.

Till vem vänder jag mig med
klagomål och synpunkter?
Klagomål eller synpunkter lämnas till
kontaktperson som överlämnar till vår
verksamhetschef. Du kan även vända dig direkt
till socialförvaltningen 08 – 587 850 00.

Trygghet

Tilläggstjänster

Vår personal planerar insatserna tillsammans

Vi erbjuder olika former av tilläggstjänster:

och I dialog med dig. Planerade insatser
genomförs på de tider och på det sätt som du
och personalen har kommit överens om. Att ge
dig god omsorg är vår uppgift. Vi levererar
insatserna med omsorg och respekt. Vår
personal bär alltid identitetskort.



Städning, storstädning, fönsterputsning,



Tvätt och strykning



Bank- och postärenden



Social samvaro och kulturella besök

