
 
 

 

 

يک شرکت چند فرهنگي است. هدف اين شرکت آگاهي دادن به مردم به خصوص                   شرکت خدمات درماني

افراد سالمند و توانخواهان عزيز به حقوق شهروندي خود در خصوص امکانات استفاده از مزاياي کمک خانگي و 

شد.مددکار شخصي و انجام اين امور با پرسنل مجرب خود مي با  

سال سابقه در اين امر چه در  20تاسيس شده و مديريت آن بر عهده پريچهر دهقان با بيش از  2006اين شرکت در سال 

 مشاغل کموني و چه در قالب شرکتهاي خصوصي مي باشد.

تحصيل کرده و  در امر مراقبت                  و چه در دايره سالمت و درمان             عالوه همکاران ما نيز چه به 

 داراي سابقه ديرينه در اين امر مي باشند.

ارائه يک مراقبت  یارخود را با نيازهاي شما هماهنگ مي سازد و هدف ما ايجاد فضاي مناسب ب          شرکت        

محل                       یاردپيوسته و همچنين فضاي اطمينان و دسترسي شما عزيزان به خدمات تائيد شده از طرف شهر

 سکونت شما مي باشد.

به عالئق و اعتقادات و همچنين خواسته شما براي مراقبت دلخواه شما احترام گذاشته و تمامي سعي و             ما در     

تالش خود را براي تحقق اين مهم به عمل مي آوريم. انتخاب مددکار آشنا به زبان شما، مذهب و رفتار و خصوصيات 

ر رويا نيست.شما ديگ  

ما با افتخار و به جرأت خود را يکي از پيشگامان موفق اين وعده مي دانيم. مشتريان و پرسنل ما برخاسته از بيش از 

مليت مختلف هستند. اين امر نشانه از موفقيت و قدرت ما در ارائه خدمات مراقبت از سالمندان و توانخواهان مي  25

 باشد.

مي باشد. خدمات اين شرکت به شرح زير  

 

 خدمات خانگی

  

تائيد شده کمکهای روزمره را در خانه  ما ميتوانيم برای شما که خدمات خانگی اتان ا ز شهرداری                 منطقه

 خود ارائه دهيم تا زندگی شما را راحت تر نما ئيم.

 

لسا ۶۵برای افراد زير   مددکار شخصي   

 

رند مي توانند براي گذراندن زندگي روزمره خود حق کساني که معلوليت و ناتوانيهاي قابل توجه جسمي و روحي دا

استفاده از مددکار شخصي را داشته باشند. براي دريافت مددکار شخصي مي بايد درخواست خود را به منطقه و يا 

با شما تماس خواهد گرفت تا وضعيت شما را ارزيابي  . سپس مسئول           دنمائيشهرداري محل زندگي خود ارسال 

              او ي  ا مطابق با قانون مربوطه          و صالحيت شما را براي برخورداري از اينگونه کمک هکرده 

 .دارائه شو                                   اين کمک هم ميتواند از طريق شهرداری و هم از طريق اداره بيمه  مشخص نمايد

   

 همراهي

 

خدمات داشتن همراه به کساني که داراي معلوليت و ناتواني هاي جسمي و روحي هستند کمک مي کند تا در برنامه هاي 

 فرهنگي و تفريحي شرکت کنند.

ند براي انجام امور روزانه از جمله همراهي به درمانگاه، پست و غيره نيز اعطا گردد.همچنين اين کمک مي توا  

 

 جايگزيني

 

خدمات جايگزيني براي افرادي است که از بستگان خود مراقبت مي کنند. اين امر به خاطر اين است که شخص بتواند 

داشته باشد. در ضمن شخص جايگزين   يا بيرون  وقتي را براي فراقت و انجام برنامه ها و سرگرمي هاي خود در خانه

امر مراقبت را به عهده مي گيرد.                    
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و تهيه پرسنل ارائه خدمات کشيک   

 

را در                                 تهيه پرسنل جهت مددکار شخصي  خدمات کشيک شب و                 ما در شرکت

و مواقع اضطراري و در صورت نياز ارائه مي دهيم. مددکاران شخصي در شرکت ما معرف  صورت بيماري

 ارزشهاي اين شرکت بر اساس احترام براي حريم شخصي افراد و همچنين حق تصميم در سرنوشت خود مي باشند.

 

 

 برنامه هاي فرهنگي و تفريحي

 

وانند به خود کمک کنند و از انزوا خارج شوند. لذا تشويق کردن اين است که تمام مشتريان ما بت           هدف ما در    

آنها براي شرکت کردن در برنامه هاط فرهنگي و تفريحي که به لذت بردن از زندگي روزانه کمک مي کند براي ما 

 بسيار مهم است.

 

 خدمات تکميلي 

 

 افت عمده خانه و همچنين خانهنظويس و ما با کمال ميل به مشتريان خود براي خدمات تکميلي در شکل مراقبت، سر

يم. الزم به ياد آوري است که به شکل خدمات تکميلي خارج از کمک تاُئيد شده از طرف شهرداري کمک مي کن تکانی

.دپرداخت ميشو                    از طريق اداره ماليات به عنواناز هزينه هاي اين خدمات  قسمتی  

 

ؤثر و کارا و با کيفيت باال در قالب قوانين مندرج در قرارداد و همچنين تمامي کمک هاي ياد شده در باال به صورت م

ضوابط داخلي شرکت اجرا خواهد شد. الزم به ياد آوري است که تمامي خدمات ما با مشورت مستقيم شما در تمامي 

 مدت خدمات رساني مي باشد.

را جلب خواهد کرد. به جهت اعتقاد ما به  توانايي پرسنل و نحوه برخورد شخصي و عالقه به کار خود اطمينان شما

تداوم در مراقبت شما سعي ما اين خواهد بود که اين کمکها به وسيله همان افراد و پرسنل شما که امر مراقبت شما را به 

عهده دارند انجام شود. به خاطر دسترسي بهتر شما به پرسنل، قصد ما هميشه اين خواهد بود که افراد را تا جاي ممکن 

 از نزديکي محل اقامت شما انتخاب کنيم.

 

به شرح زير ارائه مي دهد. استان استکهلم مختلف خدمات خود را در نقاط             شرکت       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي کسب اطالعات بيشتر با ما در تماس باشيد.
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