Välkommen till oss på Home Care hemtjänst.

Home Care startades 2011 och är en privat hemtjänstaktör som utför de
omsorgs- och servicetjänster som beviljats av Jönköpings kommun. Insatserna
utförs på samma villkor och till samma pris som den kommunala hemtjänsten.
Vi på Home Care vill finnas nära till hands för att hjälpa dig bo kvar i ditt hem så
länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. Hos oss
möter du engagerad personal med hög kompetens som skapar en stabil och
trygg vardag för dig. Vår personal är flerspråkig och du kan få hjälp på ditt
modersmål om så önskas.

Ett professionellt bemötande och ett leende
på läpparna är de egenskaper som definierar
vår personal. Att mötas med värme och ett
lugn från våra undersköterskor, anser vi vara
nyckeln till trygghet och välmående.
För att vi ska kunna ha en långsiktig och
tillmötesgående relation till dig, är det viktigt
att vårt arbete genomförs med respekt för din
integritet och att vi arbetar utefter dina behov
och önskemål.

”Trygghet, Kvalité och kontinuitet”
Varje ny klient hos oss är speciell och en personlig kontaktperson kommer att
tillsammans med dig planera hur du vill att vi ska utföra dina beviljade insatser.
Din kontaktperson har till uppgift att finnas till hands vid frågor som berör dig,
och har en helhetssyn kring dina individuella behov.
För oss är det viktigt att du känner att du når oss snabbt, därför värderar vi
tillgänglighet väldigt högt. Vi eftersträvar ett ömsesidigt förtroende och på så
sätt skapar vi en öppen och god relation till varandra.

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser
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område
Tokarp
Mariebo
Torpa
Norrahammar Norr
Trånghalla
Norrahammar Söder
Vättersnäs
Norrängen
Österängen
Rosenlund
Öxnehaga

Tilläggstjänster
Vi erbjuder dig som kund hos oss en komplett lösning på allt du behöver för att
klara din vardag. Du kanske vill ha något gjort i din bostad eller ha ditt hår
klippt eller permanentat. Vi har även så kallade hushållsnära tjänster som ger
Dig rabatt i form av skatteavdrag (RUT).

Synpunkter och klagomål
Vi vill använda synpunkter och eventuella klagomål i vår strävan att ständigt
förbättra verksamheten. Kontakta oss via kontaktuppgifter se nedan, avsedd
blankett eller via din kontaktperson.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Home Care AB

Adress:

Västra storgatan 8, 553 15 Jönköping

Telefon (även mobil):

036- 100 255

Telefontid:

9.00 – 20.00

E-post:

Kontakt@Hcare.se

Webbadress:

www.Hcare.se

Verksamhetsansvarig

Eva Löfving, Sanharib Mikhail

