OK-Fonden driver plejehjem landet over, psykiatriske bo- og behandlingssteder og et hospice. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 seniorboliger, som vi selv har opført, blandt andet 500 boliger fordelt på
30 seniorbofællesskaber.

Alle kan bo hos os
OK-Fonden er en privat organisation, som løser en lang række
opgaver for det offentlige. Det
kræver derfor ikke ekstra betaling at bo hos os.

Mulighed for
at forsøde
tilværelsen
Vi tilbyder tilkøb, så man kan
fortsætte sit liv og de vaner, man
har. Vi har selv bestemt hele
vores voksenliv. Det gør man
også på et OK-plejehjem eller
-bosted. Muligheden for tilkøb er
en del af den selvbestemmelse.
Det kan fx være wellness,
ledsagelse til fest eller hjælp til
at passe sit kæledyr.

OK-Fonden skal
ikke skabe overskud til ejere
OK-Fonden er ”non-profit”. Det
betyder, at vi ikke skal tjene
penge til aktionærer eller ejere.
Alt eventuelt overskud går
direkte til udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber
vi værdi for de mennesker, vi
har omsorg for i det daglige,
og for samfundet som helhed.

Danmarks
største omsorgsorganisation
OK-Fonden beskæftiger tæt på
2000 medarbejdere rundt om
i Danmark. Hovedkontoret på
Østerbro i København rummer
såvel administration som
udviklings- og byggeafdeling.
Her kan kommuner og private
firmaer hente ekspertbistand
og indgå samarbejder om større
og mindre projekter.

I OK-Fonden
er værdier
noget, vi gør
Vi arbejder for, at mennesker kan
forfølge deres drømme. Vores vision
er, at livet skal leves – hele livet.
Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation,
alder og helbred.
Vi arbejder for at opfylde vores
vision ud fra fem værdier:

Ligeværdigt samarbejde
Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være
velkomne – og at alle føler sig velkomne hos os.
Høj faglighed
Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet
er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi
ønsker at udvikle og lære.
Plads til forskellighed
Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at
viljen til at lytte til hinanden og friheden til at
se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste
resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.
Familien er værdifuld
Vi værdsætter samarbejdet med familie og
pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt
for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine
vaner og traditioner.
Æstetiske omgivelser
Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som
hver dag glæder både sanserne og sindet.

Enheder
SJÆLLAND

JYLLAND

FYN

PLEJEHJEM
Dr. Anne-Marie Centret, Frederiksberg
Kong Frederik den IX’s Hjem,
Frederiksberg
Baeshøjgård, Odsherred
Prinsesse Benedikte,
Frederiksberg
Arendse, København
Lotte, Frederiksberg
Himmelev gl. Præstegård,
Roskilde
Bøgehøjgård, Hornbæk
Lystoftebakken, Lyngby

PLEJEHJEM
Betty Sørensen Parken, Vejle
Egå, Aarhus
Dreyershus, Kolding

PLEJEHJEM
Dyruphus, Odense
Gurli-Vibeke, Odense

PSYKIATRI
Enghaven, Horsens
Jelling Have, Vejle

LOLLAND

PSYKIATRI
Helenes Minde, København
Thea, Frederiksberg
HOSPICE
Hospice Søndergård, Ballerup

PLEJEHJEM
Margretecentret, Maribo

Livet skal leves
– hele livet
OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve
livet – hele livet.
Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse
og tryghed er omdrejningspunktet, uanset
livssituation, alder og helbred.
OK-Fonden driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder og 15 plejecentre landet over – med flere
på vej. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 boliger,
som vi selv har opført, blandt andet 480 boliger fordelt på
30 seniorbofællesskaber. OK-Fonden beskæftiger 2000
medarbejdere.
OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som
arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud
investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den
måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for
i det daglige, og for samfundet som helhed.

OK-Fonden
Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
Telefon: 33 85 45 00
www.ok-fonden.dk
www.facebook.com/okfonden

