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De anrika Servicehuset Wilén och Candolinska Servicehemmet
bildar Barkbackens Servicehus, som är beläget i Åbo centrum,

Multavierugatan 5 | 20100 Åbo
02 410 3300 | info@barkbacken.fi
www.barkbacken.fi

på ett historiskt vackert område, endast ett stenkast från salutorget och konserthuset. Vårt tvåspråkiga servicehus är ett icke
vinstbringande företag, vars verksamhet från första början har
finansierats också av donationer. Våra främsta värderingar är
trygghet, kvalitet, hemtrevnad, individualitet och högaktning
samt aktivitet. Servicehuset erbjuder ett mångfald av boendeformer för ca 140 seniorer.
Barkbackens Servicehus erbjuder sina invånare ett hemtrevligt
och tryggt boende, där de individuella behoven och önskemålen
samt livsstilen tas i beaktande. Det är möjligt att skräddarsy ett
individuellt servicepaket för var och en, där man definierar behovet av stöd och hjälp samt måltids- och fritidsservice. Vårt servicehus erbjuder såväl trivsamt självständigt boende, effektiverat
boende som intervallboende med mångsidig fritidsverksamhet.
Vi är här för våra boende.

Följ vår aktiva vardag på Facebook!

I HJÄRTAT AV ÅBO.

AKTIVT OCH KVALITATIVT SENIORBOENDE
Vi satsar på ett aktivt liv där prestationsförmågan uppehålls genom
att erbjuda mångsidig fritidsverksamhet. Förutom alla rörliga aktiviteter finns klubbverksamhet, kultur, utfärder samt olika diskussionsoch vänkretsar. På Barkbacken fungerar även ett boenderåd, som
de boende valt sinsemellan. Boenderådet utvecklar verksamheten

Ett aktivt veckoprogram; det aktivaste servicehuset
på riktigt i Åbo-området
En hemtrevlig miljö; den boende får inreda efter
behag sin egen lägenhet med egna möbler
Personligt boende; möjlighet att skräddarsy måltidsoch stödservicen enligt den boendes önskemål

kontinuerligt tillsammans med husets ledning. Tidningen Ukko &
Akka, som de boende skapat och gjort utkommer regelbundet.

TRYGGT OCH HEMTREVLIGT OMSORGSBOENDE
Omsorgsboende eller s.k. effektiverat serviceboende på Barkbacken är ämnat för fysiskt rörelsehindrade eller minnessjuka
äldre personer, som behöver omsorg och hjälp under dygnets
alla timmar. Skolade och vänliga yrkesmänniskor från social- och

Vård och omsorg dygnet runt
Det egna köket ansvarar för den näringsrika
och smakliga matservicen
Våra fritidsledare och vår konstterapeut ansvarar
för lämplig aktivitet för vårdklienter

hälsobranschen är närvarande i servicehemmet och vårdar individuellt och rehabiliterande.

ETT FUNGERANDE OCH HEMTREVLIGT INTERVALLBOENDE
Intervallboendet i Barkbackens Servicehus är ett utmärkt alternativ vid rörreparation, rehabilitering efter sjukhusvistelse eller
under egenvårdarens ledighet. Om du funderar på att flytta permanent till Barkbacken, kan du komma och testa hur det är att
bo hos oss till exempel under ett par veckors tid. Måltiderna,
städningen och all behövlig vård och omsorg ingår i priset.

Trivsamma färdigt inredda rum för tillfälligt
eller kortvarigt boende
Husets alla tjänster till förfogande till ett paketpris
Be om ett skräddarsytt erbjudande:
0400 279 986 / vårdchef Teija Lemmetyinen
0400 541 030 / stödservicechef Tarja Onninen

