«Nærhet til individet»

Om Konsernet
Team Olivia er en av de største private
aktørene som tilbyr omsorgstjenester i
Sverige, Norge og Danmark. Virksomhetene
drives i samspill med våre kunder, hvor våre
selskapene er etablert med lokal merkevare
på rundt 200 forskjellige steder i skandinavia.
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Om Team Olivia Norge
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Samfunnsansvar
HVORFOR VELGE TEAM OLIVIA:
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Team Olivia modellen
Utgangspunktet for vår virksomhet er at
beslutninger rundt omsorg tas nære enkeltmennesket ut ifra kunnskap om deres
behov og situasjon. Team Olivia har derfor
valgt en desentralisert forretningsmodell. Vår
styrke ligger i å kombinere det lille selskapets fleksibilitet, entreprenørskap, engasjerte
medarbeidere og nærhet, med det store
selskapets ressurser, nettverk og finansielle
stabilitet.
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«Sammen gir vi
mennesker et bedre
liv, utifra deres
behov»

PERSONLIG ASSISTANSE
Vi tilbyr assistanseløsninger ut ifra
hver enkelt kundes unike behov,
interesser og ønsker. Våre virksomheter er styrt av delaktighet og
innflytelse der kunden er den som
bestemmer hvordan assistansen skal
utføres. For oss er trygghet og god
personlig kjemi grunnlaget for assistanse av høy kvalitet.

Olivia er tilgangen til delte ressurser
som sikrer trygghet og stabilitet, samtidig som enkeltselskapet beholder
sine unike arbeidsmetoder. Denne
muligheten skaper forutsetninger for
å utvikle fremtidens personlig assistanse, og bidra til utvikling og mangfold i helsetjenesten, både for våre
kunder og samfunnet i sin helhet.

Vårt tilbud
Ved å tilpasser assistansen utifra
kundens behov og ønsker, kan våre
kunder leve et så selvstendig liv som
mulig. Kunden kan lede assistansen
helt eller delvis selv med god veiledning og støtte fra våre selskaper.
Styrken i å tilhøre familien Team
assistermeg.no - oliviaassistanse.no
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BARNEVERN
En stor del av Team Olivia Norges
virksomhet er innen barnevern.
Virksomhetene våre tilbyr fosterhjem, beredskapshjem og barneverninstitusjoner for forskjellige
målgrupper med barn og unge. Vi
er en av de største private aktørene
innen barnevernsektoren i Norge.
Virksomheten drives av våre lokale
datterselskaper.
Vårt tilbud
Team Olivia ble etablert med en
sterk ide om at mennesker med
behov for støtte, hjelp og behandling trenger tjenester av høy kvalitet,
sammen med ærlighet og empati.
Samlet følger vi opp nesten 150

foster- beredskap-, familiehjem i
Norge med høy grad av faglig støtte,
kvalitet og tilstedeværelse. Team
Olivia har barnevernsinstitusjoner
i Midt- vest- og Sør-Norge, og har
gjennom sine virksomheter vært i
markedet i over 60 år. Vi har lang
og variert erfaring innen omsorg og
behandling, og har flere spesialiserte
avdelinger som kan vise til svært
gode resultater for barn og ungdom med krevende utfordringer og
behov. Vi dekker samlet alle plasseringsparagrafer etter Lov om barnevernstjenester.

oliviasolhaugen.no - boenheten.no - huginbv.no - connexa-barnevern.no - vesterled.org

Vi er sterkest
sammen, vi er
Team Olivia

HELSE OG OMSORG
Team Olivia har et bredt tilbud
innen helse- og omsorgstjenester i
Norden. I Norge har flere av våre
virksomheter bo- og omsorgstilbud
til mennesker med varierende grad
av behov for hjelp og støtte. Team
Olivia Norge satser på videre vekst
og utvikling av sine tjenester innen
løsninger for enkeltpersoner, bofellesskap og avlastning.
Vårt tilbud
Våre omsorgstjenester er rettet
primært mot mennesker med
nedsatt fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse som har behov for støtte
i hverdagen. Vi kan tilby spesialiserte
boligløsninger der plassering baserer

seg på alder, kjønn, grad av omsorgsbehov, og andre individuelle faktorer.
Løsningene kan være utformet på
forskjellige måter. Det kan være
gruppeboliger der brukerne bor i
egne leiligheter med fellesrom der
personal er tilgjengelig døgnet rundt.
Det finnes også mer servicebaserte
konsept som kan være en løsning
som ligger mellom et selvstendig
hjem i egen bolig, og leilighet i
gruppebolig. Uansett løsning er det
viktig for oss at løsningen tilpasses
et optimalisert tilrettelagt og godt
liv for den det gjelder. Vi utvikler og
leverer slike tjenester med høy faglig
stolthet, kvalitet og fleksibilitet.

assistermeg.no - solhaugen.no - boenheten.no

KONTAKT OSS
CEO
Morten Nybakk
morten.nybakk@teamolivia.no
+47 489 94 994

Team Olivia Norge AS, Grensen 18, 0159 Oslo
E-post: post@teamolivia.no
www.teamolivia.no
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