FLEKSIBEL

Omsorgspartner Vestfold tilrettelegger omsorgstjenester
for mennesker med ulike utfordringer og behov. Vi vektlegger brukermedvirkning og tilrettelegger for tett og
godt samarbeid med oppdragsgiver og andre involverte
aktører.
Omsorgstilbudene skreddersys etter den enkelte
tjenestemottakers behov, ut fra oppdragsgivers
bestilling.

Vi har som mål å ivareta den enkelte tjenestemottakers
verdighet og livskvalitet ved å fokusere på muligheter
og behov. Meningsfylte aktiviteter er viktig for
utvikling, og vi etterstreber å finne aktiviteter tilpasset
den enkelte.

RAUS

Vi kan tilby aktiviteter som hundekjøring, dyrehold,

friluftsliv, snekring, mekking, vedproduksjon,
håndarbeid, matlaging, kino, svømmehall med mer.

PROFESJONELL

Både den enkelte tjenestemottaker og oppdragsgiver
skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i møte med oss.
Vi vektlegger godt samarbeid med tjenestemottaker,
pårørende, og oppdragsgiver.
Omsorgspartner Vestfold tilbyr omsorgstjenester av høy
faglig kvalitet, tjenester som er stabile over tid og som
leveres innen faste økonomiske rammer.

Våre boliger ligger i rolige og skjermede omgivelser, omgitt av vakker natur. På bilden er Vivestad, hjertet i
Omsorgspartner Vestfold.

TJENESTETILBUD

OM OSS

HELDØGNS OMSORGSTILBUD
Heldøgns omsorgstilbud skreddersys for den
enkelte tjenestemottaker. Vi vektlegger tett samarbeid med oppdragsgiver, brukermedvirkning og
fleksibilitet.

KJERNEDRIFT
Kjernedriften vår er barn og unge, utviklingshemmede, diagnoser i autismespekteret og
psykiske lidelser, gjerne i kombinasjon med rus.
Våre tjenestemottakere har ofte sammensatte
behov og utfordringer, og ulike typer utfordrende
atferd forekommer.

AVLASTNING
Vi tilbyr fleksible avlastningsløsninger. Tjenesten
organiseres etter bestilling og behov, og vi
vektlegger aktiviteter i avlastnings- tilbudet. Vi
tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager
og ferieavlastning. Ferietilbud kan tilbys på flere
lokaliteter, både i inn- og utland.
DAGTILBUD OG ALTERNATIV OPPLÆRING
Dagtilbud tilpasses tjenestemottakers ønsker og
behov, i samsvar med oppdragsgivers rammer.
Målet er å tilby meningsfylte aktiviteter tilpasset
den enkeltes interesser og muligheter. Aktuelle
aktiviteter kan være stell av dyr, hundekjøring,
friluftsliv, snekring, vedproduksjon, enkel matlaging, enkelt vedlikeholdsarbeid i tillegg til mer
tradisjonelle dagsenteraktiviteter. Tilbudet kan
tilrettelegges både for enkeltpersoner og grupper.
TILSYNSORDNING ETTER SKOLETID
Vi kan organisere tilrettelagt tilsyn etter skoletid
og i skoleferier. Ved behov kan også transport
inngå i tilbudet.
VEILEDNING
Vi tilbyr familieveiledning og ART-kurs.

KOMPETANSE
Våre medarbeidere består av fagpersonell med
helse- og sosialfaglig utdannelse, og dyktige
ufaglærte med relevant erfaring. Sammensatte
behov og utfordringer hos våre tjenestemottakere krever også sammensatt kompetanse
hos personalgruppen. Ut fra dette har vi opprettet
vårt eget fagteam, tverrfaglig sammensatt og
med faste møtepunkter. Vi driver også systematisk
opplæring og veiledning av våre medarbeidere.
LOKALISERING
Per i dag har vi enheter lokalisert sentralt i Vestfold
fylke. Disse enhetene ligger skjermet til med
nærhet til naturen og muligheter for friluftsliv, og
har samtidig kort vei til mer bynære områder.
KVALITET
Omsorgspartner Vestfold er sertifisert etter ISOstandard 9001:2008 og 14001:2015. Vi jobber
kontinuerlig med kvalitetsforbedrende tiltak på
alle nivå i organisasjonen. Vi er opptatt av god
muntlig kommunikasjon, både internt og
eksternt, og av skriftlig dokumentasjon for å sikre
kvalitet og kontinuitet i arbeidet vårt. Vi jobber
aktivt
med
helhetlig
kvalitetsstyring,
avvikshåndtering og risikovurdering.

