
 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB)  

Firma nasza jest szczegolnie zainteresowana w oferowaniu Tobie i Twoim asystentom roznego rodzaju 

kulturalne i rekreacyjne zajecia. Na przyklad wizyta w hali sportowej, na basenie, w muzeum, w kinie, w 

bibliotece, na kreglarni, wyjazd na archipelagi i rozne inne. Zarowno zajecia jak i grupy beda dostosowane dla 

Ciebie i Twoich specjalnych potrzeb.  

 

ROSSAB wspolpracuje z miastem, organizacjami i stowarzyszeniami, i dzieki temu mozemy zaoferowac Tobie i 

Twojemu asystentowi dotowane kulturalne i rekreacyjne zajecia przez caly rok.  

 

ROSSAB jest firma wielokulturowa i dlatego tez mozemy zaoferowac Tobie pomoc w Twoim wlasnym jezyku.  

 

Informacja ta skierowana jest do tego, kto potrzebuje indywidualnego asystenta zgodnie z prawem szwedzkim 

(LSS) - ustawa o pomocy i wsparciu dla niektorych niepelnosprawnych lub (LASS) prawa o rekompensatach dla 

osob potrzebujacych asystenta, albo dla tego ktory w inny sposob ma taka potrzebe.  

 

Dazymy do tego aby byc oczywista alternatywa dla tego kto potrzebuje indywidualnej pomocy  

 

Wazna rzecza jest aby umowa byla korzystna dla Ciebie.  

 

Jestesmy dostepni dla kazdego, kto potrzebuje indywidualnej pomocy. Przyjmowanie pomocy zapewnia 

wieksza samodzielnosc i kontrole. Jednak wiele jest do przemyslenia, aby ta scisla wspolpraca miedzy dwoma 

osobami, uzytkownikiem i jego asystentem byla tak dobra jak to tylko mozliwe.  

 

Gwarantujemy Tobie kwalifikowana opieke i pomoc.  

 

ROSSAB ma za cel: 

 

umozliwienie osobom niepelnosprawnym uczestniczenie w zyciu kulturalnym i rekreacyjnym spoleczenstwa na 

takich samych warunkach jak wszyscy inni.  

 

Mozesz takze zatrudnic nas jako dyzurujacych, gdybys znalazl sie w sytuacji ze nagle w ostatniej chwili 

potrzebujesz kogos na zastepstwo, albo mozesz zamowic nasze uslugi pomocy w domu w przystepnych 

cenach.  

 

Indiwidualnie dopasowane uslugi 

 

Twoja wola steruje Twojego asystenta. Nie potrzebujesz tlumaczyc ani motywowac wszystkiego co chcesz 

robic.  

 

Ty sam decydujesz kto ma byc twoim asystentem, co ma robic,jak i kiedy.  

 



Zazwyczaj chce sie miec swoich krewnych jako asystentow. Wiele razy jest to najlepsze rozwiazanie. To Ty sam 

decydujesz.  

 

Niezaleznie od tego co wybierzesz mozemy zaoferowac wiedze i uslugi na roznym poziomie aby stworzyc 

najlepsaze warunki dla ciebie i asystentow.  

 

Naszym obowiazkiem jest upewnic sie , ze umowy i prawa sa przestrzegane jak rowniez probujemy znalezc 

rozwiazania, aby opieka przebiegala jak najsprawniej.  

 

Skontaktuj sie z nami juz dzisiaj. 

 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB) 

Tel: 08- 60 90 500 

Mob: 070-60 90 142 

Fax: 08-60 90 533 

E-mail: pd@realomsorg.se 

Web: www.realomsorg.se 


