
 
 
 

 
Skyddat boende  

 

För oss på Vintergatans omsorg är 
varje individ unik och värdefull!  
Vår värdesyn är att varje persons egenvärde är obetingat och är helt 
skilt från, personliga förutsättningar, psykiska och fysiska behov, 
handlingar, kön, sexuell läggning, religion, etnisk och kulturell 
bakgrund eller social ställning. Varje person är unik och skall bemötas 
med värdighet, hänsyn och respekt för dennes egenperson.  

Säkerhet är vårt viktigaste fokus! 
Vi använder oss av väl beprövade instrument som FREDA, Patriark och 
SARA V-3 för att bygga en trygg och säker sfär kring varje person. 
Nyckeln till en trygg vistelse hos oss är att vi aktivt arbetar med en 
trygg och stabil relation mellan de som behöver skydd och vår 
personal. Grunden i vårt säkerhetsarbete är tillit mellan människor. 



Ett säkert tryggt boende 
Där varmt omhändertagande är viktigast. Personenstrygghet och 
skydd är vår prioritet tillsammans med ett respektfullt och 
omhändertagande bemötande. Vi på Orions skyddade boende 
samverkar med socialtjänst, polis, skola och andra myndigheter, för 
att göra vistelsen hos oss så trygg och säker som möjligt. Vi hjälper till 
så att den skyddade får en möjlighet till en ny start och möjlighet till 
ett tryggt nytt liv. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Vi har boende i familjehem, stödboende, öppenvård, HVB-hem, Skyddat boende 
och avhopparverksamhet. Från norr till söder så bildar vi en stor privat vårdfläta 
med över 300 sängplatser, lägenheter och bredvidboenden. Alla enheter drivs av 
sina egna ägare och blir således engagerade i vården och i klientern. Vi jobbar 
både med barn, ungdomar och vuxna. Ensamma eller familjer. En del ställen får 
man ta med sig sina husdjur eller häst, andra är allergianpassade. Tillsammans i 
vårdflätan har vi tillgång till läkare, sjuksystrar, psykolog, terapeuter och 
specialister på vuxen och barnpsykiatri. Vi kan erbjuda avgiftning, Laro och 
abstinesbehandling. Vi har hämtservice över hela landet och kan erbjuda 
akutboende eller jourfamilj. Ring oss så kan vi berätta mer eller hjälpa dig att 
matcha din klients vårdbehov. Vi finns för er året om - dygnet om. 

  
Ett nummer - en vårdfläta 

  
010-139 9000 


