Ekeliden Skogsvillan
Skogsvillan är ett lägenhetsboende i en lugn och naturskön miljö.
Våra kunder är i åldern 23-68 år och tillhör personkrets 1.

Vårt boende
Skogsvillan är en gruppbostad med fem lägenheter, vilka är fördelade på tre plan.
Villan är bemannad dygnet runt och personalstyrkan anpassas efter behovet.
Villan ligger i gatan, granne med naturen och har egen trädgård med stor uteplats.
Då man besöker Skogsvillan får man lätt känslan av en lugn hemmiljö, med en
kvarts promenadavstånd till affär, bibliotek och tågstation. Är man intresserad av
sport finns Tyrs Hov med simhall, Bowling, ishall, idrottshall mm 600m
Ekeliden har en semestervilla, Villa Benesi, som våra boende kan boka, mer
information hittar du här...

Vårt arbetssätt
Vi arbetar för att var och en ska ha största möjliga inflytande och
medbestämmande över stödet som ges. Detta gör vi bl.a. med hjälp av
genomförandeplanen på individuellt nivå, och så kallade husmöten för mer
gemensamma frågor.
På Skogsvillan arbetar vi med lågaffektivt bemötande.

Vår personal och kompetens

Fakta om Ekeliden
Skogsvillan
Bolag

Humana

Kommun

Hässleholm

Ålder

18 år och uppåt

Kön

Kvinnor och män

Antal
platser
Placeringsform

5
LSS

Kontaktpersoner
Johanna Johnson Rosén
Biträdande verksamhetschef
0451-599 99
johanna.johnsonrosen@humana.se

Pernilla Månsson
Varje kund har sin egen kontaktman i boendet och matchningen mellan individen
och kontaktmannen är viktig.
Personalen är Studio III utbildad.
Vi är drivande i att arbetsgruppen skall ha olika ansvarsområden för att utveckla
arbetsplatsen. Aktivitetsombud, kvalitetsansvarig, värdegrundsledare och
dokumentationsansvarig är uppdrag personalen själva fått välja att fördjupa sig i.

Vi ger dig "det lilla extra"
Vi arbetar för att våra värdegrundsord Glädje engagemang och ansvar ska
genomsyras i hela verksamheten. Varje individ ska, utifrån egna önskemål få det
stöd som behövs för att vara delaktig i den omfattning som varje hen vill. Vi hjälper
till att skapa förutsättningar.
Genom att aktivt arbeta med våra ledord Glädje Engagemang och Ansvar arbetar

Samordnare
0451-70 59 22
pernilla.mansson@humana.se

Kontaktinformation
Terapivägen 3
282 31 Tyringe
Öppna karta

vi för att varje individ ska leva på samma villkor som alla andra. Vi kan vi vara en
länk, och en brygga till stöd för individen att tillgodose behov och möjliggöra att
önskemål. Vi ska hjälpa till att skapa förutsättningar!

Placeringsförfrågan
Joakim Tillberg
Placeringskoordinator
0722-47 38 73
Joakim.Tillberg@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller
skicka förfrågan via formulär

