Individ och familj │ Vuxna

Nygårds Vård
Särskilt boende och korttids för vuxna
med psykisk funktionsvariation.
Målgrupp
Kvinnor och män från 18 år och uppåt, med
fysiska funktionshinder och psykiatrisk
problematik.
Insatser
Vi erbjuder ett långsiktigt boende med
anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
Vårt fokus är att de som bor hos oss ska ha en
god livskvalitet utifrån sina egna resurser och
erbjudet stöd.
Den boendes behov analyseras och en
individuell vårdplan tas fram som utgår från
personliga önskemål och intressen med
utgångspunkt i uppdragsgivarens utredning
och krav.
Varje boende har en egen lägenhet i markplan
med uteplats inom Nygårds område.
Lägenheterna är moderna med 1-2 rum, kök
och duschrum. Målet är att de som bor hos oss
ska utveckla sina basfunktioner som kan ge
möjlighet till ett självständigare liv med hög
livskvalitet.
Det finns personal tillgänglig dygnet runt som
ger omvårdnad, stöd och trygghet.

Aktiviteter
De boende har ett eget veckoschema som görs
upp tillsammans med de avdelade kontaktpersonerna. Vi har gemensamma morgonmöten med de boende och personal där
dagliga aktiviteter samordnas och planeras
efter aktuella scheman och även efter
spontana initiativ. Det kan gälla social träning,
utflykter, utbildning, resor, ärenden till bank
samt tandläkar- och läkarbesök.
Vid fredagens stormöten utvärderar man sin
vecka och aktuella evenemang inför helgen
föreslås och fastställs.
Den boende tränar utifrån förmåga, att sköta
vardagsbestyr som att laga mat, städa den
egna lägenheten och att göra inköp.
Resor och vistelser utanför Nygårds är en del
av den sociala träningen och viktigt för
upprätthållandet av kontakter
med anhöriga och vänner.

För mer information eller
placeringsförfrågningar:
Barbro Altberg
Placeringskoordinator
070-226 31 66
barbro.altberg@humana.se

Inskrivningsförfarande
Inskrivning föregås av informations-/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.

Anna Larsson
Enhetschef
0498-49 13 96
073-932 50 77
anna.larsson2@humana.se

Huvudman
Nygårds Vård AB
Geografi
Boendet ligger i Garda, Gotland.

Nygårds Vård AB
Garde Brunnraudvägen 2
623 63 Ljugarn
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