Norra Bro Gruppbostad
Beskrivning av boendet
Norra Bro gruppbostad ligger i Norra Bro, cirka 7 kilometer sydost om Örebro. Boendet består av sex lägenheter som
är utrustade med kök, vardagsrum, badrum och sovrum. I gemensamhetsutrymmet finns möjlighet till social samvaro
och dagligen erbjuds möjlighet till gemensamt fika. Varje vecka erbjuds olika aktiviteter som man har möjlighet att
delta i.

Till vem vänder sig boendet
Boendet vänder sig till vuxna personer med förvärvad hjärnskada.

Våra medarbetare
Våra medarbetare jobbar i team och har adekvat utbildning, erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Vi
har tillgång till egen arbetsterapeut, sjuksköterska och konsultläkare.

Arbete, skola och fritid
Vi skräddarsyr intresse för studier eller daglig verksamhet utifrån individens styrkor, intressen och drömmar.
Fritidsaktiviteter anordnas utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov. Boendets geografiska läge ger
utmärkta möjligheter för både friluftsliv och aktiviteter som finns att tillgå i närområdet och i Örebro.

Pedagogisk plattform
Inom Kungsängen i Nora AB arbetar vi utifrån ett strukturerat arbetssätt i form av schema, rutiner och vid behov
bildstöd i kommunikationen. Vi utgår från den enskildes förmågor, styrkor, intressen, drömmar och behov. Ett
lågaffektivt bemötande är en självklarhet för oss i allt vi gör. Vi strävar efter att den enskilde ska få ett så självständigt
liv som möjligt och ett gott liv!

Samhällsservice och kommunikationer
Norra Bro gruppbostad ligger i utkanten av bostadsområdet Norra Bro. Gruppbostaden har egen minibuss. Området
växer och nybyggnation förekommer i omgivningarna. Inne i Örebro finns restauranger, butiker, bibliotek, sport- och
simhall med mera. Med tåg, buss eller bil tar man sig snabbt till Örebros utbud av kultur- och nöjesliv. Gruppbostaden
ligger i närheten av skogar, sjöar och olika vandringsleder.

FÖR MER INFORMATION
Du är varmt välkommen att besöka vår webbplats, www.kungsangensgruppboende.se, eller höra av dig till oss!
Kontaktperson
Nicklas Falk, VD
Telefonnummer: 0587 552968
E-post: nicklas@kungsangensgruppboende.se
Helena Sjöqvist, Verksamhetschef
Telefonnummer: 0587 552965
E-post: helena.sjoqvist@kungsangensgruppboende.se

En del av Team Olivia

