Klaragården erbjuder ett boende och en daglig
sysselsättning i en välstrukturerad trygg lantlig miljö.
Placeringsakuten - 020-12 12 99
Dygnet runt, året runt.

www.klaragarden.se

Klaragården vänder sig till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Våra boenden ligger belägna i lantliga miljöer med närhet till
natursköna och kulturellt historiska platser.
Här ges tillfälle att utveckla ett vardagsliv där för henne meningsfulla aktiviteter ingår, bejaka ett självständigt vuxenliv inom en
större social gemenskap.
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Klaragården drivs i en anda av humanism och enkelhet där
strävan är att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt.
Vårt grundantagande i verksamheten bygger på kunskap och
erfarenhet av människans behov av aktiviteter för att uppnå hälsa
och välbefinnande.
Genom aktiviteter kan behov tillfredsställas, den boende kan lära
känna sina resurser och problem och bli medveten om sin inverkan på andra (ökad självkännedom), vilket i sin tur främjar ökat
självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalitet.
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Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet genom
vetskap om framtiden.
En med omsorg utformad dags-vecko-och årsrytmkontinuitet gör
Klaragården till en trygg plats att bo på.
Stöd och service i boendet och fritidsaktiviteter utformar vi utifrån
varje persons individuella behov, intressen och förutsättningar.
Målsättningen är att den boende ska förstå helheten,
människovärdet lyfts fram.
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Aktiviteten ska anpassas efter individens funktionsnivå och behov
av träning med syfte att förbättra / upprätthålla fysiska, psykiska
och intellektuella funktioner. Målsättningen är att öka självständigheten i de allmänna funktionerna inom områdena:
Personlig vård
(sköta sin personliga hygien)
Kommunikation / interaktion
(social gemenskap)
Boende
(matlagning, tvätt, städning, ekonomi)
Arbete / skola / fritid
(daglig sysselsättning, kultur, sport och lek)
En viktig del är att det råder en för den boende anpassad balans
mellan gemenskap, aktivitet, vila, lek och allvar. Verksamhetens
grundsyn är att den boende själv är aktivt delaktig för att uppnå
hälsa.
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Vår kompetens / personal
Det meningsskapande samtalet uppstår naturligt i anslutning till
vardagliga och konkreta situationer. I arbetet betonar vi och tar
vara på dygnets och årstidens rytmer och stämningar i samband
med årligen återkommande sysslor och högtider på Klaragården.
Att försöka se och tilltala ”jaget” som gör varje människa till en
unik individ är en strävan som präglar Klaragården.
Personalen har hög formell kompetens och
välmeriterad bakgrund.
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KONTAKT
Hemsida:
www.klaragarden.se
E-mail
info@klaragarden.se
Besöksadresser:
Klaragården Väderstad
Vallsberg Backgård 1
590 22 VÄDERSTAD
Klaragården Falerum
Kronvägen 31
597 97 ÅTVIDABERG
Klaragården Varv
Varv 201
591 94 MOTALA
Kontaktpersoner:
Ulf Wall
070-483 16 73
Christer Löw 070-483 15 62
Placeringsakuten:
020-12 12 99
www.klaragarden.se

