Jelia Care AB
Vi utför följande tjänster:



Serviceinsatser
Omsorgsinsatser

Presentation
Vi på Jelia Care har god och bra service, med hög integritet. Vårt mål är att ge dig möjlighet till en
ökad livskvalitet. Vi tar hänsyn till sociala och kulturella aspekter så som bland annat språk, kön, ålder,
etnicitet och religion. Valet är ditt! Det är du som bestämmer vem som ska hjälpa dig med dina
önskemål och behov. Vi lägger tillsammans upp en plan på hur du vill att din omsorg och hjälp ska se
ut. Så långt det är möjligt försöker vi ordna det. Fördelen med oss är att vi har möjligheten att
begränsa antalet personer som kommer hem till dig. Det är även en självklarhet för oss att du ska
kunna få din hemtjänst utförd av personal som talar ditt hemspråk. Du lär känna personalen, och du
vet vem det är när det ringer på dörren.
Vi utför följande tjänster
Vi utför omsorgs- och serviceinsatser som beviljas i biståndsbeslutet. Exempel kan vara; tvätt, städ,
inköp, personlig omvårdnad.
Vi erbjuder följande tilläggstjänster
Vi erbjuder även personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna (har tillstånd från IVO-inspektionen
för vård och omsorg).
Vi utför också tilläggstjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. För mer information gå in på
www.jeliacare.se
Geografiskt verksamhetsområde
Vi utför omsorgsinsatser i verksamhetsområden A, B, C, D, G, H, J, K
Vår kompetens
Verksamhetschefen är utbildad sociolog, Fil.kand. samt Fil.mag. i sociologi.
Vi ser till att den personal som kommer hem till dig får rätt utbildning i relation till det arbete som utförs.
Vi har många års erfarenhet av Hemtjänst och Personlig assistans. Förutom svenska så talar
personalen följande språk; bosniska, kroatiska, serbiska, ungerska och albanska.
Vi på Jelia Care arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. En gång per år genomför vi en
kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som kund är med våra tjänster. Vi ser dina synpunkter och
eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Kontakta oss gärna för ett hembesök eller om du har frågor om vår verksamhet!

Kontaktuppgifter
Bojan Lengajic, Verksamhetschef
Kontor: 010-150 20 90, Mob: 0735-11 36 43, E-post: bojan@jeliacare.se
Vlora Zogaj, Samordnare
Mob: 0765-89 50 64, E-post: vlora@jeliacare.se
Huvudkontor: Löparegränd 3, 312 32 Laholm
Lokalkontor: Ryttarevägen 18B, 302 62 Halmstad
Hemsida: www.jeliacare.se

