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PERSONAL OCH KOMPETENS

På Funkisgruppen är matchningen av kund – personal av yttersta vikt. Om kunden
och personalen trivs tillsammans blir den upplevda kvaliteten i tjänsten som störst. Vi
tar därför stor hänsyn till kundens önskemål gällande personal. Vid all rekrytering
lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, relevant erfarenhet, utbildning och språkkunskaper för uppdraget.

VI UTFÖR BOENDESTÖD TILL FÖLJANDE MÅLGRUPPER
 Personer med psykiska funktionsnedsättningar
 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar

VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNING
Funkisgruppens boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen
lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Genom ett väl utvecklat kontaktmannaskap erbjuds du en social
och praktisk stödinsats som syftar till att stärka förmågan att hantera vardagslivet.
Din kontaktman är ansvarig för att, tillsammans med dig, planera och genomföra ditt
boendestöd. Alla dina insatser bestäms tillsammans med kontaktmannen och skulle
samarbetet inte fungera får du självklart byta kontaktman.
Du har stor möjlighet att själv få påverka hur och när ditt boendestöd ska genomföras. Tillsammans med din kontaktman läggs ett schema och en planering. På regelbundna avstämningsmöten stämmer ni av att insatsen fungerar på ett tillfredsställande sätt för dig. Vi kan lova dig att vårt boendestöd kompletterar det stöd av övriga
insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för din integritet och
ditt självbestämmande. Vi garanterar dig också en verksamhet som möter dina behov och önskemål och vi erbjuder närhet och tillgänglighet för alla våra kunder och
medarbetare.

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Lämnas i första hand till verksamhetsansvarig, Ida Thomasson, eller använd Järfälla
kommuns folder ”Hjälp oss att bli bättre!” och sänd den till Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla, alternativt använd mall på hemsidan: www.jarfalla.se

