Värdighetsgarantier socialtjänsten

Värdighetsgarantier

Socialtjänsten i Karlsborgs kommun har sedan 2007 en gemensam
etisk värdegrund som utgår från ledorden:
• Respekt
• Bemötande
• Självbestämmande
I socialtjänstlagen (2001:453) finns sedan 2011 också
en nationell värdegrund fastlagd som säger att arbetet
inom vård och omsorg ska inriktas på att äldre människor
ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnade.
För att ytterligare höja kvaliteten och tydliggöra vad du kan förvänta dig av
socialtjänsten i Karlsborg har socialnämnden infört lokala värdighetsgarantier,
vilka utgår från den gemensamma etiska värdegrunden.
Garantierna gäller inom hela socialtjänstens ansvarsområde.

En värdighetsgaranti är ett löfte...
... och en beskrivning av vad du kan förvänta dig av socialtjänstens vård och omsorg.

Gemensam
etisk värdegrund

Värdighetsgaranti

Mål

RESPEKT
”Att få behålla sin självkänsla
och integritet – att bli sedd och
respekterad”
Varje människa är unik och ska
accepteras för sitt värde utifrån sin egen
person. I vårt arbete ska vi utgå från att
varje individ är en del av samhället och
har rätt till en meningsfull vardag.

Vi garanterar att dina
beviljade vård- och
omsorgsinsatser är
individuellt anpassade
efter din funktionsförmåga,
situation och dina
önskemål. De ska också
utformas och genomföras
i dialog med dig och
eventuellt dina anhöriga.

Målet är att du som
kommer i kontakt
med kommunens
verksamheter får leva
ett värdigt liv och
känna välbefinnande,
oberoende och
självständighet så
långt som möjligt.

Vi garanterar att du med
individuellt beviljade
insatser erbjuds namngiven
kontaktpersonal.

Målet med
kontaktpersonal är att
du ska känna trygghet
och en kontinuitet i
relationen med oss.

Vi garanterar att du med
individuellt beviljade
insatser får ett erbjudande
om uppföljningssamtal varje
halvår. Uppföljningssamtalet
handlar om HUR, NÄR
och på VILKET SÄTT
insatserna ska genomföras
samt din upplevelse av
välbefinnande.

Målet med samtalet
är att – utifrån ditt
perspektiv – skapa
förutsättningar för ett
värdigt liv.

BEMÖTANDE
”Att bli bemött och betraktad utifrån
den människa man faktiskt är – att
aldrig behöva bli ett objekt”
Varje möte präglas av respekt, lyhördhet
och vänlighet. Vårt arbete ska utföras så
att den enskilda människan ges möjlighet
att bli sedd, bekräftad och lyssnad till.

SJÄLVBESTÄMMANDE
” Att få vara den man är och att min
röst är hörd och har betydelse”.
Varje val som den enskilda människan
gör är unikt och i varje insats
ska hänsyn tas till den enskildes
självbestämmande och integritet.
Olika maktsituationer som uppstår i
yrkesmässiga möten ska hanteras med
ett professionellt förhållningssätt.

i
Vad händer om vi inte kan hålla det vi har lovat?
Vår ambition är att ge den vård och omsorg som vi har lovat.
Om du anser att vi inte har kunnat hålla vårt löfte, ber vi dig att lämna
synpunkter till oss.
Det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet.
Vi lovar att dina synpunkter tas på allvar och att du får en återkoppling
inom 14 dagar.

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt:
Skicka brev till den här adressen:
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg
Fyll i webbformulär på kommunens webbplats:
På kommunens webbsida, www.karlsborg.se/synpunkter kan du fylla i
ett webbformulär som kommer in till oss digitalt.
Skicka e-post till oss på den här adressen:
socialkontor@karlsborg.se
Telefon:
Du kan alltid ringa till oss för att lämna synpunkter. 0505-170 00.
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Kommunens personal:
Du kan även lämna synpunkter direkt till personalen.

