Attendo Nimbus daglig verksamhet – Stångbygården

Verksamhetsbeskrivning
Med kompetens, engagemang och omtanke vill vi
att du ska få en daglig verksamhet som är anpassad
utefter dig som individ, dina intressen och dina
behov!

dagliga livet. Genom vårt kvalitetsledningssystem
arbetar vi med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Syftet är
att säkra utförandet av omsorg, stöd och service.
Attendo publicerar årligen ett Kvalitetsbokslut som
finns tillgängligt för alla på Attendos hemsida.

Djur - Natur - Odling – Trädgård
är vår inriktning på Stångby daglig verksamhet.
Verksamheten är belägen på en vacker gammal
skånegård utanför Lund. Till vår gård hör en stor
lummig trädgård med fruktträd, grönsaksland och
lusthus. Miljön är lugn och rofylld och omgiven av
ängar och naturområden. Djuren vi har är av
svenska lantraser: Hedemorahöns, Ölandhöns,
Kindahöns och Mellerudskaniner. Vi har även ett
antal mycket trevliga bondkatter.
Förutom aktiviteter inom djur, natur, trädgård och
odling kan vi också erbjuda att tillverka saker (hönsoch kaninburar, komposter) måla både inomhus
och utomhus, uppgifter vid arbetsbord, pyssla, rita
med mera.
Varje dag lagar vi lunch tillsammans och använder
oss av många av de råvaror vi har tillgång till från
egna odlingar och ägg från våra höns.
Bakning och fredagsfika är en återkommande
populär aktivitet.

Personal & kompetens
I Stångby arbetar stödbiträde, stödassistenter och
stödpedagoger i verksamheten. Alla medarbetare
utför sitt arbete med grunden i tydliggörande
pedagogik utifrån TEACCH-modellen. Personalen
har utbildning och får regelbunden handledning och
kompetensutveckling i arbetssättet. Aktiviteter och
tydliggörande är individuellt anpassat för att du ska
ha största möjliga inflytande och delaktighet i din
dagliga verksamhet. Din dag hos oss ska vara
begriplig och meningsfull.

Kvalitetsarbete
Att arbeta med kvalitet innebär att vi är en ständigt
lärande organisation. Varje individ ska känna sig
trygg och säker med omsorgen, men det är lika
viktigt att alla ska uppleva välbefinnande i det

Kävlinge kommun
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Synpunkter & klagomål
Tala i första hand med personalen eller
verksamhetschefen för företaget som utför
tjänsten.
Du kan också vända dig till Kävlinge kommun, Åsikt
Kävlinge.
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