KMK OMSORG AB
VÅR PROFIL
KMK Omsorg erbjuder social omsorg och service av bästa
kvalitet. Kundens behov är alltid i fokus. Humanistisk människosyn, bra bemötande och professionellt förhållningssätt är
ledstjärnor i vårt arbete.

SPRÅK
All personal talar svenska och vi har även personal som kan
ett flertal andra språk.

KOMPETENS
I vår personalstyrka ingår socionomer och behandlingsassistenter med lång erfarenhet av socialt arbete.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Hos oss kan man beställa så kallade ”hushållsnära tjänster”,
som gör vardagen lite enklare. Vi städar, tvättar, stryker, putsar
fönster, byter gardiner, hänger upp tavlor, handlar mat, följer
på besök hos släkten, skottar snö.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED
Självbestämmande
Vi går tillsammans med kunden igenom insatsen och pratar om
innehållet samt om tider när hjälpen önskas och jobbar sedan
utifrån det. Den gemensamma planeringen innebär att den
enskilde är delaktig och bestämmer över sitt liv utifrån dennes
medicinska, funktionella och sociala behov.
Trygghet
Vi går tillsammans med kunden igenom insatsen och pratar om
innehållet samt om tider när hjälpen önskas och jobbar sedan
utifrån det. Den gemensamma planeringen innebär att den
enskilde är delaktig och bestämmer över sitt liv utifrån dennes
medicinska, funktionella och sociala behov.
Kvalitet
KMK Omsorg följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd för systematiskt kvalitetsarbete och tillämpar dessa föreskrifter i arbetet. Vi anser att kvalitetsarbete ska vara en naturlig
del av det ordinarie arbetet, därför jobbar vi alla på att säkra
kvalitet i vår verksamhet.
Bemötande
Att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer är mycket
viktigt för oss. Vår förmåga att bemöta, hjälpa och kommunicera
är baserad på både formel utbildning och lång erfarenhet.
Respekt för privatliv och personlig integritet
Personal som arbetar i kundens hem skall visa stor respekt
för den privata sfären och personens autonomi. För oss är det
viktigt att veta hur kunden vill ha det i sitt hem och ha kunskap
om var han eller hon har sina gränser och respektera dessa. All
personal har kunskap om tystnadsplikten och undertecknar
sekretessbestämmelser.
Meningsfullhet
Vi har som mål att ge god omsorg och service. Därför ska alla
insatser och all arbete vi utför kännas meningsfulla och bidra till
ökad livskvalitet.

All information baseras på uppgifter från företaget.

