Smedshagens korttidshem
Vi vänder oss till vuxna personer från 18 år och uppåt vilka omfattas av personkrets 1 enligt LSS, med
behov av att få vara självständiga från hemmet under någon period varje månad.

Om Smedshagen
Smedshagen är ett korttidsboende som har öppet dygnet runt alla dagar om året. Vi tar emot upp till
sju gäster samtidigt, och anpassar vistelsen efter deras behov.
För oss är det viktigt att gästerna framför allt ska känna sig trygga här på Smedshagen och vara
delaktiga i hur vistelsen ser ut. Inför helgen har vi gästråd där alla får vara med och bestämma vad vi
ska hitta på för större aktiviteter. Vår egen minibuss och alla SL-bussar som går mot Vällingby gör det
enkelt att vara flexibel då vi ska åka iväg någonstans. Det brukar vara allt från bio, Vaxholmsbåtfärd,
bowling och restaurangbesök till picknick i de fina närområden vi har. De fredagar det är dans på
Fryshuset erbjuder vi alltid våra gäster att åka dit. Även under veckodagarna finns det förstås
utrymme för aktiviteter, om det finns sådana önskemål. På Smedshagen har vi både pysselhörna,
tillgång till dator, två olika gemensamhetsrum med tv, tv-spel och massagestol, två uteplatser och
park precis utanför, så det finns gott om saker att göra även om man vill ta det lugnt här hemma.
Vi uppmuntrar också delaktighet vid matlagningen, både när det gäller tillagning och att bestämma
vad som ska ätas. Vi lagar förstås all mat från grunden här på vårt korttids.
Här arbetar vi med personlig pedagogik, där vi utgår från varje gästs speciella behov. För de som
behöver schema ser vi till att skapa sådant tillsammans med gästen, och även miljön inne på
Smedshagen är anpassad med förtydligande bilder för de som behöver det. Det viktiga är att jobba
för att öka våra gästers självförtroende och självständighet, då detta för många är det första steget i
att träna inför att flytta hemifrån.

Personal
Den fasta personalgruppen består av tio medarbetare som har mycket stor och lång erfarenhet av
målgruppen. De flesta har jobbat här i många år, och skapar med detta en stor trygghet på
Smedshagen. Tillsammans har vi ungefär 140 års erfarenhet av målgruppen! Vi har medarbetare som
är utbildade undersköterskor, gått utbildningar i pedagogiskt ledarskap, Studio III, Kat-kittet med
mera. På natten har vi alltid vaken personal.

Lokaler/Hitta hit
Verksamheten ligger i Hässelby Gård, har fem sovrum, två uteplatser och två gemensamhetsrum. Vi
har två badrum, varav det ena har bubbelbadkar och båda är utrustade med liftar. Man tar sig lättast
hit med bussar från Vällingby Centrum, och vid utflykter har vi förstås vår egen minibuss.
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