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Korttidsboende i Strängnäs (Botvid)
Nu öppnar vi dörrarna för JATC Communitys Health
Cares
nya korttidsboende centralt i Strängnäs.
Vi hälsar dig varmt välkommen till vårt nya korttidsboende som vänder sig till
dig som är 18 år eller äldre, som tillhör personkrets §1, LSS enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Vi vill vara din möjliggörare
Här ger vi dig förutsättning för ditt nästa steg inför ett framtida boende med ett
kvalitativt livsinnehåll. För att möjliggöra det, att din vardag känns
sammanhängde och meningsfull utgår vi från dig, personligt anpassat. Hur du
tänker, känner, vad du vill, dina förutsättningar, behov, erfarenheter och
intressen. Vi arbetar utifrån pedagogiskt, tydliggörande och coachande
förhållningssätt med konkreta verktyg så du kan utveckla dina färdigheter på
bästa möjliga sätt. Vi kan ta emot sex deltagare som alla får egna möblerade
rum med dusch och toalett. Det finns även gemensamhetsytor för matlagning,
måltider och sociala aktiviteter. Botvids ligger centralt i Strängnäs med
stadens utbud och med den vackra Mälaren inpå knuten.

Anpassningsbart boende
Verksamheten vänder sig till dig som har ett mer omfattande stödbehov,
under en period eller återkommande perioder. Du kan komma direkt från
psykiatrin för att få stöd och ”verktyg” för en mjuk övergång, antigen tillbaka
till din bostad eller för ett eventuellt annat permanent boende. Vi kan även
vara ett stöd i övergångsfasen i att flytta hemifrån.
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Hos oss är allt på riktigt
I vårt pedagogiska upplägg arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med
meningsfulla aktiviteter, hos oss är allt på riktigt. Det bygger på dina
färdigheter, på kontinuitet, dialog, samspel och att din erfarenhet och
kunskapen kan generaliseras mellan olika miljöer. I vårt stöd vill vi tydliggöra
din målplan, ditt sammanhang så att ditt fokus blir där du vill vara och där du
får vara den du är.

På egna villkor
Delaktighet och inflytande är en viktig bas i verksamheten. Intentionen bygger
på att få uttrycka sina åsikter, få ha sin integritet, vara delaktig i sina egna
livsprocesser både i boendet och i samhällslivet. Vi vill lyssna in, ta till vara på
vad du tycker är viktigt, roligt, inspirerande och utmanade, så att innehållet i
vår verksamhet blir på dina villkor.

Kartläggning
Innan inflytt gör vi en kartläggning tillsammans med dig, så att medarbetarna
kan säkerställa en kvalitativ omvårdnad utifrån dina individuella behov,
resurser och målsättning.

Samhällsservice
Verksamheterna ligger i attraktiva områden med närhet till samhällsservice
och kommunala färdmedel. På promenadavstånd finns natursköna Strängnäs
centrum med flera matbutiker, caféer, restauranger, affärer, apotek, frisör
m.m. I anslutning till centrumet finns även bibliotek, badhus, vårdcentral och
tandläkare. Tågstationen ligger med fem minuter promenadavstånd från
verksamheten, även bra bussförbindelser finns i staden. Tåg StockholmSträngnäs tar 50 min.

Fritidsaktiviteter
Tillsammans anordnas gemensamma aktiviteter individuellt och i grupp, allt
från att laga mat, baka, spela spel, konsthantverka, samt skapa fester utifrån
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årstider och tradition. I närområdet finns fina promenad och cykelvägar.
Verksamheten har fokus på friskvård, hälsa, kost och motion.

JATC Community Health Cares helhetskoncept
För att säkerställa bästa omsorg arbetar vi utifrån ett helhetskoncept som
innebär att alltid erbjuda bästa stöd och service utifrån dina önskemål och
vårt uppdrag. Vi ska vara din möjliggörare för att optimera din vardag så att
du kan känna dig säker, lugn och trygg. Läs mer om vårt helhetskoncept.

Daglig verksamhet
I anslutning till boendet finns vår dagliga verksamhet som det tar c:a 5-8
minuter att gå till.

https://jatc.se/arbete/strangnas/

Kontakt
"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"
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