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

Real Omsorg i Stor Stockholm AB
Utför hemtjänst (omvårdnad och service) för vuxna samt ledsagarservice och avlösarservice enligt
SoL och LSS för barn/ungdom och vuxna.
Företaget är verksamt i Tyresö sedan 2007 och är även verksamt i Stockholm, Järfälla, Sollentuna och
Huddinge.

Utförarens beskrivning av sin verksamhet
Vår profil
Att erbjuda dig service av god kvalitet med
respekt och lyhördhet för dina behov. Vi
arbetar för att du ska ha ett meningsfullt,
tryggt och värdigt liv – oavsett omsorgsbehov.
Genom åren har vi fått väldigt bra omdöme
om vårt arbete av våra brukare,
samarbetspartners och tillsynsmyndigheter.

Kontakt
Real Omsorg I Stor Stockholm AB
Bollmoravägen 12, 135 40 Tyresö
www.realomsorg.se
Tyresö kommun
Äldre- och omsorgssektorn
Marknadsgränd 2 • 135 81 Tyresö
Tel 08-578 291 00 • Fax 08-712 87 52
kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

Så här garanterar vi:
Trygghet – Du ska känna trygghet med din
personal och de insatser som utförs. Vi
erbjuder service med hög kvalitet. Hos oss är
din kontaktman en samordnare som alltid är
tillgänglig. Med en samordnare som
kontaktman får du en rak kommunikation för
dina behov. Vi agerar och åtgärdar snabbt,
vilket ger trygghet.
Tillgänglighet – Vår telefonväxel är öppen för

dig dygnet runt och vår personal är snabbt på
plats vid behov.
Kontinuitet – Vi siktar på att samordna de

beviljade insatserna med så få personer som
möjligt. Tillsammans med dig hjälps vi åt att
ordna rätt personal med hög kvalitet och en
bra relation mellan dig och personalen.

April 2019

Kompetens vi garanterar
Företaget leds av personer med många års
erfarenhet inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg. I personalstyrkan ingår
vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare
med inriktning mot funktionsnedsatta,
barnpedagog, fritidsledare och högskolestuderande inom social omsorg. Flertalet av
personalen är mångspråkiga och alla är väl
införstådda i företagets värdegrund och våra
rutiner. Personalen har utbildning och
erfarenhet som matchar de behov som finns.
Vi har bred kompetens och lång erfarenhet
inom vård av personer med demens, MS,
Parkinson, stroke, neuropsykiatrik funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism och
autismliknande störningar samt barn med
ADHD-diagnos.

Tilläggstjänster
Hushållsnära tjänster såsom fönsterputs,
storstädning samt omvårdnad och service.
Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktperson: Reza Dehghan
Tel: 08-60 90 500, 070-693 00 25
info@realomsorg.se

