
Vi på Fideli Omsorg är stolta över att kunna föra ett kulturarv vidare genom tillskapandet av
Johannelunds Psykiatriboende. Byggnaden från 1798 har genomgått en total invändig renovering
medan vi behållit fastighetens ursprungscharm. Johannelund har en stolt tradition av omsorg
genom århundradena och genom sitt läge i Ulsvunda skapar den möjlighet för oss att göra just
denna dag bättre än gårdagen för de människor vi är till för.

Boendet innehar tillstånd för 16 platser inom viss annan heldygnsvård. Varje boende har en egen
lägenhet med fullvärdigt kök, toalett och dusch och till det finns gemensamhetsutrymmen såsom
samlingsplatser, samtalsrum och gemensam matsal. Vi arbetar för en aktiv fritid och en meningsfull
vardag.

Vår ambition är att vi med vår verksamhet och vår långa erfarenhet kan ge Stockholm och dess
invånare ett fullvärdigt och kvalitativt boende för en målgrupp som inte alltid ges de bästa
förutsättningarna. I vårt boende vilar vårt bemötande på Engagemang, Omtanke och Glädje.

Verksamhetschef Nils Dorfinger har lång erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen och
hans team på Johannelund kommer ge fler chansen till ett fullvärdigt liv en fantastisk miljö.

Varmt välkommen till Johannelunds Psykiatriboende! För mer information kontakta Nils Dorfinger

Vi gör just denna dag bättre än gårdagen
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Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där insatser och bemötande ska vara aktivt
stödjande istället för hjälpande och inte ta över de förmågor en person har.
Återhämtningsperspektivet möjliggör att vi utreder målet för placeringen och vad som är varje
enskilds behov och förutsättningar.

Våra insatser kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras
utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser
som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och
uppföljning beaktas och säkras. Inom Fideli Omsorg tar vårt bemötande sin utgångspunkt i det
Lågaffektiva Förhållningssättet, därtill kopplat använder vi oss av nivåanpassad Tydliggörande
Pedagogik i syfte att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Läs mer om vår
pedagogiska grundsyn på hemsidan.
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