Vi leverer helse- og omsorgstjenester i hele Norge. Vi er
opptatt av at de som mottar våre tjenester skal få en best
mulig hverdag og får mest mulig ut av tjenestene de mottar.
Vi legger til rette for tett oppfølging og tilgjengelig ovenfor
både deg og assistentene, slik at tjenesten blir så forutsigbar
og tilpasset dine behov som mulig. Hovedmålet vårt er at
du skal få en meningsfull og selvstendig hverdag.

Det er avgjørende for oss at du som bruker av
våre tjenester opplever trygghet i din
hverdag. Vi vil bidra til at dine assistenter får
tett oppfølging og veiledning. Vi hjelper deg
gjerne med å rekruttere best mulig assistenter
tilpasset dine behov. Vi vil hjelpe deg å lete
etter assistenter som du tror du vil få god
kjemi med og som gir deg opplevelsen av å
bli sett og hørt. Vi har tilgang til mange
dyktige assistenter med gode verdier og
holdninger.

Dette kan du forvente av oss:
tilgjengelighet
liv
hverdag
verdier
Du bestemmer over eget liv og hvor mye hjelp du vil ha i
din BPA ordning. Vi er opptatt av å være på tilbudssiden
for at din ordning skal fungere best mulig for deg. Vi
hjelper deg så mye som du selv ønsker. Gjennom erfaring
vet vi at det av og til kan være utfordrende å lede andre. Vi
ønsker at du skal oppleve trygghet i din lederrolle. Du får
derfor utnevnt en koordinator som er tilgjengelig for deg til
enhver tid, slik at du kan få bistand til å lede dine
assistenter på en så effektiv og enkel måte som mulig. Du
får tilbud om arbeidslederkurs og ukentlig veiledning hvis
du ønsker det. Du vet best hvilke behov du har. Med deg i
fokus ønsker vi å bidra til å skape ett godt og utviklende
samarbeid mellom deg, dine assistenter og din koordinator
som skal sikre at du får en best mulig tjeneste.
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Kontaktinformasjon:
Adresse: Tørkoppveien 10, 1570 Dilling
Kontakt: Truls Navestad, telefon: 90719669
E-post: truls.navestad@heimta.no
Web:
www.heimta.no

