Välkommen till Verkmästaren
Verkmästaren i Ystad erbjuder boende för vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar enligt personkrets 1 med
inriktning demens. Boendet består av två våningar med tio lägenheter på varje våning. Våning ett heter August och
våning två heter Maya. Vi är specialiserade på boende enligt LSS § 9.9, och varje boende utformas efter önskemål och
behov i kombination med miljön.
Viljabogruppen erbjuder unika livsstilsboenden. Vi ombesörjer individens behov och målsättningar om en meningsfull
sysselsättning i en trygg och kvalitativ boendemiljö. Genom stort engagemang och ett varmt bemötande känner våra
boende sig delaktiga och utvecklas utifrån egen förmåga och kreativitet. Vår personal har erforderlig utbildning och
mångårig erfarenhet av målgruppen, vi arbetar med metoder som är väl förankrade i aktuell forskning och vetenskap.
VÅRA HÖRNSTENAR:

Kommunikationsträning 				Livstilsboende

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt,
visuellt tydliggörande pedagogik, kognitiv 		
affektiv träning samt PERMA för att öka den 		
enskildes kommunikationsfärdigheter.

Den boende tar efter förmåga ansvar för vardagliga
aktiviteter. Dessa kan omfatta allt från klädvård till budget,
möblering och matlagning.

Fritid 							
Samverkan med nätverk och anhöriga
En meningsfull och rolig fritid är viktig för att skapa
Boendet verkar för ett nära samarbete med de människor
en bra balans och må bra. 				
om står brukarens nära. Anhöriga erbjuds fortbildning
							och handledning, både individuellt och i grupp.
Sysselsättning och och daglig verksamhet
Vi ombesörjer stöd i att ansöka om daglig verksamhet
som ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån
individens specifika förutsättningar samt erbjuder
alternativ om daglig verksamhet inte är ett alternativ.
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”Att LSS-boendet och en vanlig bostadsrättsförening finns i samma byggnad blir en viktig del
av integrationen och kommer att gynna
normaliseringen i samhället.”

Viljabogruppen är en del av Friab individ & familj som arbetar för att förändra
livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på w w w . f r i a b . s e / v i l j a b o g r u p p e n
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