Floragården
äldreboende

Beskrivning
Floragården är beläget i centrala Falkenberg och har 60 lägenheter bestående av ettor, tvåor och
treor. I verksamheten finns Särskilt boende, ett gruppboende och två dagcentraler för demenssjuka.
I den öppna dagcentralen för alla finns även restaurang och aktivering/underhållning efter
önskemål.
Floragården bedriver även hemtjänst/kundval hos ett stort antal brukare i huset och inom ett
geografiskt område i innerstaden. Boendet drivs som personalkooperativ sedan 1994.
Floragårdens värdegrund
Bemötande

varje människa skall ses som en fri individ, som har förmåga att
göra egna val och ta eget ansvar. Var och skall därför bemötas
individuellt efter sina förutsättningar.

Trygghet

varje människa skall få uppleva trygghet och respekt. Vi skall stötta
och hjälpa efter var och ens behov. Vi skall förebygga ohälsa och
hindra lidande. Vi skall se människan, oavsett bakgrund, kön, ålder
och sociala villkor.

Värdighet

varje människa har rätt att forma sitt eget liv och bli bekräftad
för den person man är. Vi skall respektera och se till att var och en
får den omtanke man har rätt till. Vi skall se till att varje människa
får sin intigritet respekterad, trots att hon/han själv inte kan hävda
den.
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Välbefinnande

varje människa skall i sin hemmiljö känna att man litar på
personalen och att man får den värme, respekt, förtroende
och pålitlighet man behöver för att kunna få ett meningsfyllt
liv, på sina egna villkor.

Delaktighet

varje människa skall få känna delaktighet i sin vardag. Genom
tilliten mellan den som får vård och personalen, skall man så
långt det är möjligt att främja varje människas självbestämmande,
val och behov.

Kompetens

Vår personal består av undersköterskor, äldrepedagog, vårdbiträden,
Demenspersonal och ekonomibiträden.
Förutom svenska språket, har vi personal som även har annat modersmål, såsom finska, spanska, grekiska, arabiska, filipinska, portugisiska
och engelska.
Personalen har den kompetens som krävs för tilldelade uppgifter enligt
Socialstyrelsen riktlinjer och Falkenbergs kommuns krav.
Distriktssköterskor, arbetsterapeut/sjukgymnast finns tillgängliga på
plats, eller vid behov. Läkare kommer varannan vecka, eller vid behov.

Kontaktuppgifter
Besöksadress:
Floragatan 3, 311 34 Falkenberg
Enhetschef:
Tel. 0346-829 30
Fax: 0346-829 84
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