Radarveien avlastning
- et godt sted å være
Radarveien er en tilpasningsdyktig
organisasjon som leverer kvalitet. Vi
har dedikerte og høyt kvalifiserte
ansatte som hver dag arbeider for å
høyne brukernes livskvalitet.

Om organisasjonen
Avlastningen har unike lokaler som ble
bygget til utviklingshemmede i 1973.
Radarveien har også dagsentertilbud.
Stiftelsen Radarveien har:

STIFTELSEN
RADARVEIEN

• Svømmebasseng
• Gymnastikksal og sanserom

AVLASTNINGEN

• Store uteområder med blant annet
vedproduksjon
• Ulike arbeidsstasjoner
• Egne busser
• Et innendørs torg for ulike aktiviteter
• Felles sesongbetonte arrangementer
• Fysioterapi, idrett og faglig veiledning

STIFTELSEN RADARVEIEN
Radarveien 100, Oslo
22 29 50 17
radarveien@radarveien.no
www.radarveien.no

Vi skaper vekst gjennom å se
det enkelte mennesket
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Om personalet og deres arbeid
• Høy
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- Ha planlagte og regelmessige opphold
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• Meningsfulle
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• Meningsfulle og varierte aktiviteter
• Mestring
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• Mestring og vekst
• Trivsel
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• Utvikling
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• Samspill
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• Stabilitet
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og samarbeid
og samarbeid
• Tverrfaglighet og samarbeid
• Engasjement
• Engasjement
• Engasjement
• Omsorg
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• Kreativitet
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• Kreativitet
• Humor
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• Stabil personalgruppe
• Godt
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• Etablerte
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• Målrettet miljøarbeid

