Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun.
Informationen om utföraren är baserad på uppgifter från utföraren.

Bra liv Sverige AB
Utför boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL för vuxna.

Utförarens beskrivning av sin verksamhet
Vår profil
Vi är ett väletablerat företag med lång
erfarenhet av boendestöd. Vårt mål är att vårt
stöd ska leda till en innehållsrik vardag för dig,
utifrån dina egna värderingar och
förutsättningar. För att lyckas tar vi hänsyn till
din samlade livssituation. Vi är verksamma
inom flera områden (boendestöd, hemtjänst
samt personlig assistans) och har därigenom
en unik förmåga att vid behov komplettera
stödet med kunskap och erfarenhet inom
andra områden. Vår långa erfarenhet och
unika kompetens gör att vi kan hantera
situationer som många utövare tycker är för
komplexa.
Kompetens vi garanterar
Vår personal består av socionomer,
undersköterskor och mentalskötare. Vi har
kompetens och många års arbetslivserfarenhet
inom psykiatri och missbruk. Vi kan erbjuda
boendestöd på flera språk bl.a. engelska,
finska, spanska, persiska, somaliska och
polska.
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Trygghet – I bemanningen strävar vi efter

ökad trygghet genom att ha så få som möjligt
som utför ditt stöd. Då sekretess och integritet
är av största vikt för oss när all information
som rör dig endast behörig personal.
Tillgänglighet – När du blir kund hos oss får

du en personlig kontaktman för att du ska
kunna kommunicera med oss kring ditt stöd
på ett enkelt och bekvämt sätt. Genom vår
vikariepool kan vi säkerställa lämplig
bemanning även vid semestrar och dylikt, så
att du kan vara säker på att få stöd året runt.

Kontaktpersoner:
Katja Nylund, samordnare, tel: 0760-04 40 36
info@bralivsverige.se
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Kontakt
Bra Liv Sverige AB
Varvsgatan 10 B, 117 29 Stockholm
www.bralivsverige.se

Så här garanterar vi
Kontinuitet – För att öka kontinuiteten i
stödinsatsen strävar vi efter att hitta en så bra
matchning som möjligt mellan den personal
som ska utföra ditt stöd och dina specifika
behov, intressen och din personlighet. Ny
samt extra personal introduceras alltid till
uppdraget i god tid.

