CASA Berget ek. för.

Ledsagning på uppdrag av Mölndals stad

Om CASA Berget ek. för.
Hos oss är alla som beviljats ledsagning inom
Mölndals stad varmt välkomna. Vårt mål är att ge
våra kunder kvalitet och engagemang utan
vinstsyfte. Vår vision är att alla våra kunder och
deras anhöriga ska känna trygghet, tillit
välbefinnande och värdigt liv.
Vi visar alltid respekt, värdighet och ett gott
bemötande.
CASA Berget ek. för. är ett medelstort företag
/personalkooperativ och ett socialt företag med
fler än 50 medarbetare.
Mölndals stad följer årligen upp vår verksamhet
för att säkerställa att våra rutiner följer Mölndal
Stad riktlinjer.

Tjänster
Vi utför ledsagning som du har blivit beviljad i ditt
biståndsbeslut av Mölndal stad.
Exempelvis:
• komma ut i samhället
• besöka vänner, läkare, vårdcentral och
träffpunkter eller handla
• komma ut på promenad
• åka bort och resa

Tilläggstjänster
Vi erbjuder gratis även
• rådgivning på finska
• översättning svenska och finska

Kompetens och profilering

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet
från vård-, omsorgs- och serviceyrken.
Förutom svenska talar de flesta av oss även
finska, engelska, ungerska samt arabiska.
Vår arbetsmetodik – vård- och omsorgsfilosofi
• Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande
som att visa respekt, känslighet, omtanke och
tillgänglighet.
• Vi har som mål att bygga en nära relation till
våra kunder och deras anhöriga för att man ska
känna trygghet och tillit.
• Vi skriver i dagböcker eller informationshäften
hemma hos er för att underlätta
kommunikationen.
• Våra kunder har en kontaktperson som följer
upp genomförandeplanen utifrån dina
omsorgsbehov.
• Casa Bergets personal bär fotolegitimation och
namnskyltar med företagets logotype.

Casa Berget ek. för. har fått bästa
betyg ”fyra år i rad” av de äldre i
Mölndal enligt Socialstyrelsens
undersökning.
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Kontaktuppgifter

Erika Lörinczy, Verksamhetsledare, Mobil: 0766 27 28 62 , erika.lorinczy@casasverige.com
Fil. Magister Vård- och Omsorgsinformatik och Ledarskap
Eva Svensson, Vice VD, ekonom och ingenjör; Mobil: 070-22 83 047; e-mail: eva.svensson@casasverige.com
Stefan Svensson, HR- Administrativ Chef, Mobil: 070-761 86 34; e-mail: stefan.svensson@casasverige.com
Marie Mäkinen, Samordnare, Mobil: 031 27 29 20; e-mail: marie.makinen@casasverige.com
Kontorstelefon: 031 27 29 20 - vi svarar på telefon mellan kl. 07:00-22:00; fax: 031 27 29 22
Adress: Södra Holtermansgatan 2, 431 31 Mölndal; e-mail: casaberget@telia.com
Webbplats: www.casasverige.com
Facebook: www.facebook.com/casaberget1

