Individ och familj | Vuxna

Björklunda Villa Niki
För dig som behöver mer resurser

Verksamheten
Vi är en liten enhet med 6 platser i Tyringe och vänder
oss till personer från 21 år. Det är inte ovanligt att
de som kommer till oss har ett utåtagerande samt
problemskapande beteende och har bott på flera
olika boenden tidigare. Hos oss vill vi kunna bryta den
negativa spiralen. Vi erbjuder heldygnsvård, en liten
klientgrupp med hög personaltäthet och individuella
insatser.
Arbetssätt och metoder
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och uthållighet
vilket denna målgrupp kräver. Målet är att klienternas
mående ska stabiliseras för att de sedan ska kunna flytta
till den boendeform som kanske var tänkt från början. Vi
arbetar utifrån klientens individuella behov. Vi använder
oss av tydliggörande pedagogik med målinriktad träning
som syftar till att den boende stegvis ska kunna leva ett
så självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder:
• Stöd och hjälp i vardagen
• Social gemenskap och samvaro
• En meningsfull vardag och sysselsättning
• ADL-träning och träning av sociala färdigheter
• ADL-bedömning
• Olika funktionsbedömningar utifrån uppdrag
Personalen
Vi vill möta personen där den befinner sig
just nu och förstärka deras framsteg. Våra
sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger,
behandlingspedagoger, arbetsterapeut och psykiatriker
arbetar i team med fokus på klientens delaktighet och
inflytande. Strävan är att stödja vardagsstrukturen
genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter.
Vi arbetar lågaffektivt och med uthållighet när svåra
beteenden uppstår.

Aktiviteter
En aktiv vardag är en viktig del av livet. Vi erbjuder
individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter
efter förmåga, behov och önskemål. Tillsammans med
kontaktpersonen upprättas en plan för individuella
aktiviteter i vardagen. Den baseras på den enskildes
intressen och följer utvecklingen av förmåga i takt med
den enskildes utveckling.
Geografi
Villa Niki ligger naturskönt ca 1 km från Björklunda i
Tyringe. Läget ger större avskildhet jämfört med andra
enheter.
I närheten finns det även bl.a.
• Gym
• Bad
• Bowling
• Fiske
• Skogsvandringar

Andrea Ljungqvist
Verksamhetschef
070-619 83 06
andrea.ljungqvist1@humana.se
Adress:
Torsjö 2868
28231 Tyringe

Alla har rätt
till ett bra liv.
Ja, alla.

Alla har rätt
till ett bra liv.
Ja, alla.

Besök oss gärna på:
www.humana.se/bjorklunda-villa-niki
Central placeringsförfrågan:
0771-11 33 11
placering@humana.se

