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Ungdomar sprider glädje bland äldre på Vickan
På Vardagas äldreboende Vickan i Kungsbacka möts unga och gamla över generationsgränserna. Varje söndagsförmiddag
kommer en grupp ungdomar till boendet och ordnar aktiviteter tillsammans med de äldre.

Ung Omsorg är ett företag som erbjuder ungdomar extrajobb i äldreomsorgen. Ungdomarna besöker äldreboenden och ordnar aktiviteter
tillsammans med de äldre. De ersätter inte den ordinarie personalen, men sätter guldkant på de äldres tillvaro med meningsfull social
samvaro. Det kan vara allt från en promenad till högläsning ur tidningen, bakning, bingo eller sällskapsspel. Tanken är också att ungdomar
ska bli intresserade av att arbeta inom omsorgsyrket, som riskerar att bli ett bristyrke inom några år.

Vardaga har samarbetat med Ung Omsorg sedan 2008 och är företagets huvudpartner. Ung Omsorg finns på över 40 Vardagaboenden över
hela landet, bland annat i Kungsbacka.

6-7 ungdomar som rekryterats från högstadieskolor i Kungsbacka besöker Vickan några timmar varje söndag förmiddag.

”De aktiverar de äldre på många olika sätt. Det kan vara allt från högläsning, sällskapsspel eller nagelvård till promenader. Ibland följer
ungdomarna med när vi gör större utflykter; vi har bland annat varit på revy”, berättar verksamhetschef Inger Bergstedt.

Varje vecka ordnar ungdomarna också en mer organiserad aktivitet som till exempel frågesport. En helg hade de till exempel grekiskt tema
med grekiska smårätter och frågesport.

”Det är så roligt att se glädjen hos de äldre när de talar om ungdomarna från Ung Omsorg. De ger lite extra liv och mening med tillvaron. Det
händer lite nya och annorlunda saker och det är en förmån att ha personer hos sig som bara är där för att de boende ska få en meningsfull
fritid”, säger Inger Bergstedt.

Media är välkomna att delta vid någon av de kommande aktiviteterna med Ung Omsorg vid Vickan.

För mer information, kontakta verksamhetschef Inger Bergstedt, telefon 070-081 86 98

För mer information om Ung Omsorg, kontakta Benjamin Kainz, grundare. Telefon 073-977 05 57.

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i
vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7.000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida
ingår vi i Ambea. www.vardaga.se


