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Ekerö Dagliga
Verksamhet

Ekerö dagliga verksamhet finns till för dig som är över 18 år med kognitiv
funktionsvariation och har rätt till daglig verksamhet enligt LSS.
Vi är åtta enheter med olika inriktningar och aktiviteter.
Är du intresserad av en plats så ordnar vi gärna med studiebesök där vi visar och
berättar hur vi arbetar.
Du har också möjlighet att praktisera på någon av enheterna innan du bestämmer
dig.
För att ansöka om plats på daglig verksamhet, vänder du dig till kommunens
LSS-handläggare via socialkontorets växel.
Vi samverkar med LSS-handläggare, anhöriga, gode män, boenden,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, personlig assistans, skolor med mera.

Inflytande
I din grupp är du med och bestämmer vad du ska göra och hur din dag ska se ut.
Tillsammans ser vi till att du känner dig trygg, har roligt och utvecklas i den takt du
vill.
Det finns möjlighet att ha arbetsuppgifter eller aktiviteter i mer än en grupp.
Hos oss har du en stödperson som ansvarar lite extra för att din arbetsdag blir
meningsfull och trygg.
Stödpersonen hjälper till med att anpassa arbetsplatsen och aktiviteterna samt att
utforma personligt schema och individuella arbetsbeskrivningar i bild och text efter
dina behov.
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Arbetssätt
Personalen är utbildade stödassistenter.
Vi arbetar aktivt med vidareutbildningar inom autism, tydliggörande pedagogik,
lågaffektivt bemötande, ”Hälsan spelar roll”, förhållningssätt och bemötande.
I verksamheten arbetar även stödpedagog, kulturpedagog, terapihundförare
och musikterapeut med sina specialkompetenser.
Unikt för Sverige är att vi arbetar med CPS metoden. Metoden ger personalen
verktyg att göra dig delaktig i de beslut som tas. CPS står för förebyggande
och problemlösande lösningar med mottot: ”Människor gör rätt om de kan”

Miljö
Vi har fina, ljusa, rymliga och handikappanpassade lokaler. Vi finns runt Ekerö
centrum och har nära till buss samt båt. Det är gångavstånd till vackra platser
som kanalen och slottet i Ekebyhovsparken.
Vi arbetar med miljötänk där återvinning är en självklar del av det dagliga arbetet.

Mål
Vårt mål är att din dagliga verksamhet ska kännas stimulerande och utvecklande
för dig. Vi arbetar för att öka din självständighet och delaktighet i samhället.
Det är också viktigt att din dagliga verksamhet känns meningsfull för dig.
Vi vill att du ska trivas på arbetet tillsammans med dina kollegor och med personalen
i verksamheten.

Värdegrund
Vi hälsar på varandra
Vi lyssnar på varandra
Vi talar med varandra
Vi hjälper varandra
Vi är snälla mot varandra
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Creo
Hantverksateljén
I hantverksateljén arbetar vi med olika hantverkstekniker. Vi väver,
broderar, stickar, syr, påtar, tovar i ull som sedan blir till sockor, dukar,
vetekuddar, necessärer med mera. Varje år har vi julmarknad där
arbetstagarna stolt visar upp och säljer de alster som de har skapat under
året.
Ett stående uppdrag är att vi tillsammans med konstverksamheten
skapar och syr kassar till Ekerö bibliotek.
Vi strävar efter att lyfta fram var och ens förmåga samt ger utrymme att
förverkliga egna idéer för att nå sitt mål.

Konstateljén
I Konstateljén arbetar vi utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där
den egna personliga utvecklingen står i centrum.
Vi arbetar med olika konstnärliga uttryck och material. Vi prövar oss
fram med färg och form, måleri, teckning, skulptur, textil, keramik och
glasfusing. Här får du arbeta både med individuella och gemensamma
projekt så som beställningsarbeten och utställningar. Vi har också nära
samarbete med hantverket.
Framför allt skapar vi för att berika och finna glädje i skapandet.
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Eken

Vi erbjuder en arbetsplats för dig som är
i behov av sysselsättning i mindre grupp
och som behöver arbeta utifrån en tydlig
struktur. Målet är att erbjuda meningsfulla
arbetsuppgifter i en trygg, förutsägbar
och lugn miljö. Hos oss får du tillgång till
eget rum. Vi arbetar arbetslivsinriktat både
enskilt, i par och i grupp.
Våra huvudsakliga arbetsuppgifter
är återvinning. Vi har arbetsuppgifter
både ute i kommunen samt inne på
verksamheten. Alla har stöd av individuella
scheman över arbetsdagen. Målet är
att du ska utföra dina arbetsuppgifter
så självständigt som möjligt med
kontinuerligt stöd av personal. Här erbjuds
du en individuellt utformad verksamhet
där innehållet anpassats efter just dina
behov, dina önskemål och din dagsform.
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Floravägen

Vi bedriver en arbetsinriktad verksamhet i samarbete
med företag, föreningar och Ekerö kommuns egna
produktionsverksamheter. Arbetsuppgifterna ska kännas
meningsfulla för dig som arbetar hos oss och vi anpassar
vilka uppdrag vi åtar oss samt tar oss an arbetsuppgifter
utifrån dina förutsättningar och intressen.
Arbetsuppgifterna kan vara att arbeta med tvätteri inom
äldreomsorgen, transportera mat till förskolor, packa
upp och organisera förbrukningsvaror, återvinning,
trädgårdsarbete samt arbete i vårt eget kök.
Du får arbeta i en trygg, förutsägbar och lugn miljö där du
får tillgång till eget rum för återhämtning.
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Hundpatrullen

Vi arbetar med rastning av hundar året runt i alla slags väder.
Hundpatrullen passar dig som har ett stort intresse av hundar samt av att
röra på dig. Vi arbetar på uppdrag av privatpersoner som bor i närområdet.
Vi hämtar hundarna i deras hem och går en långpromenad och lämnar
sedan tillbaka dem.
Arbetet utförs i grupp och det är därför viktigt att vi har ett bra samarbete
med varandra och att vi värnar om gemenskap och arbetsglädje. Det ger
en god arbetsmiljö. Hos oss är det viktigt att alla får vara med och påverka
och uttrycka sin mening. När du arbetar hos oss får du titeln Hundförare.
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Hundterapi

I hundterapin, som finns i samma lokaler som, och samarbetar med,
Hundpatrullen, arbetar vi tillsammans med utbildad hundterapiförare och
terapihundar (sociala tjänstehundar). Du kan välja att vara med i grupp där
vi tränar på matte, svenska, ledarskap, social interaktion, koncentration,
koordination och hundträning. Du kan också välja att ha enskild terapi där
du kan få allt från avslappningsterapi till en möjlighet att umgås och vara
med hunden i ett mindre sammanhang. De positiva effekterna att få vara
med och arbeta tillsammans med hundar är många. Genom att ta del av
hundterapin ökar både det fysiska och psykiska välbefinnandet.
Hundterapi riktar sig till alla på Ekerö daglig verksamhet.
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Insperia

Hos oss har vi digitala hjälpmedel och aktiviteter som iPad, datorer,
VR-glasögon, Osmo-spel, projektorer med mera.
För dig som önskar arbetsliknande uppgifter med stort personalstöd
finns arbetsuppgifter som att beställa matlådor, varor som du tar emot
och packar upp. På schemat finns även uppgifter som att tvätta, sköta/
plantera blommor, duka och gå ärenden.
För dig med behov av upplevelse- och sinnesstimulering finns flera olika
upplevelserum. Du kan bland annat delta i dans, skapande aktiviteter,
gymnastik utformad av sjukgymnaster, promenader, sång och musik. Vi
har även två beröringspedagoger som tillhandahåller taktil beröring.
Vi arbetar årstidsbaserat och firar årets olika högtider. Vi pysslar, bakar
och gör utflykter.
I arbetet använder vi symboler och ger kommunikationsstöd utifrån
dina behov. För att bibehålla och utveckla kommunikationen tränar
vi regelbundet TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation).
Vill du må bättre så kan du vara med i gruppen som har ”Hälsan spelar
roll”. Där pratar vi om hur kroppen fungerar, vilken mat som man mår bra
av och hur man enkelt kan träna.
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Musikterapi

Musikterapi kan bedrivas både individuellt
och i grupp och syftar till att uppmuntra och
främja kontakt, kommunikation och samspel.
Musikterapeutiska aktiviteter kan skapa glädje och
samhörighet och på så sätt fungera som ett socialt
kitt och motverka isolering. Här finns utrymme för
individen att uttrycka sig, att vara lekfull och kreativ.
Det är individens resurser och behov som styr
innehållet.
Den musikterapeutiska verksamheten vill skapa ett
tryggt rum där du kan växa som människa och det
övergripande målet är att främja god livskvalitet,
hälsa och välbefinnande.
Du behöver inga förkunskaper för att gå i
musikterapi. Du ansöker om musikterapi via din
stödperson.
Välkommen till musikterapin!
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Tornvillan

Vi erbjuder arbetstränande och arbetsförberedande verksamhet med
syfte att stärka din självständighet och utveckling både socialt och
arbetsmässigt.
Med Tornvillan och Ekebyhovsparken som utgångspunkt för
verksamheten utför vi olika uppdrag åt kommunen såsom internpost till
skolor och förskolor varje dag, vi kör transporter, sorterar möbelskrot
och grovsopor till återvinning samt tar hand om kommunens kasserade
datorer genom att vi demonterar dessa för återvinning. Vi kör
boktransporter till biblioteken, affischerar, tar hand om ”Återbruket” på
återvinningscentralen med mera.
Vi sköter viss renhållning och skräpplockning samt diverse trädgårdsoch parkskötsel.
För att du ska trivas på Tornvillan behöver du kunna arbeta och fungera
socialt i grupp – med stöd av personal.
Vi arbetar i många olika miljöer både utomhus och inomhus och vi
förflyttar oss ofta med bil. För att du ska kunna delta i arbetet behöver
du vara så rörlig att du själv kan ta dig fram på ett betryggande sätt i
kuperad terräng, ta dig i och ur bilar samt klara av motoriska moment
som att lyfta och bära.
Alla jobb vi utför är beställda av kunder inom Ekerö kommuns
verksamheter.
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Vi erbjuder sysselsättning till dig som är intresserad av och vill
förkovra dig inom olika sorters digitala media. Filmskapande
och animation är något av vår verksamhets flaggskepp. Vi
arbetar också med grafisk design, till exempel utformning av
broschyrer, andra trycksaker och webbsidor. Vi jobbar både på
Mac och PC och använder oss av Adobe-program (Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premiere med flera). Spiro3d arbetar
både med uppdrag från andra verksamheter i kommunen och
med egna idéer och projekt.
Ibland jobbar du individuellt och ibland ingår du i en
arbetsgrupp. Att träna på olika förmågor som kan behövas i
arbetslivet är ett av verksamhetens mål.

Vilka riktar vi oss till?
Vi riktar oss främst till högfungerande personer med
autismspektrumdiagnoser (till exempel Aspergers syndrom)
som trots sin begåvning och sitt kunnande kan ha svårt att
komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi finns till
för att ge dig något intressant och meningsfullt att göra
under dagtid samt möjlighet att utveckla dina kunskaper
och färdigheter. Syftet med Spiro3d är att du stärker dina
förmågor för att så småningom komma ut i praktik eller
lönearbete på den öppna arbetsmarknaden.
Besök gärna vår hemsida och blogg som deltagarna på
Spiro3d har skapat och som de ansvarar för: www.spiro3d.se
– där kan du också läsa om och se resultat av de olika projekt
vi genomfört.
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Spiro3d-loggan och maskoten Opris på denna sida är skapade av deltagare på Spiro3d

IAM

Individ Arbete Möjlighet
Förkortningen IAM står för Individ Arbete Möjlighet.
Uppdraget är att ge dig möjlighet att delta på den öppna
arbetsmarknaden.
Den enskildes förutsättningar och önskemål är
utgångspunkten för att matcha den arbetssökandes
kompetens mot arbetsmarknadens behov.
En individuell placering kan vara allt från en dag i veckan
till heltid. Arbetstiden anpassas efter önskemål, behov och
förmåga. Man kan ha sin huvudsyssla i någon av kommunens
dagliga verksamheter och kombinera veckan med externt
arbete. Eller större delen av veckan på en extern arbetsplats
och bara till en viss del i den dagliga verksamheten.
Vi erbjuder också kurser och seminarier med inriktning på att
stärka självförtroendet och att främja hälsan.

Målsättningen för IAM:s insatser är:
•

att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter

•

att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatser efter den
enskildes behov och förutsättningar

•

att stärka den enskilde i självständighet, utveckling och
ökad social samvaro

•

att ge möjlighet till integrering i arbetslivet och
samhället

•

att öka möjligheterna till ett lönearbete
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Varmt välkommen
att kontakta oss för
studiebesök och praktik
Hemsida
www.ekero.se/dagligverksamhet

Enhetschef Ekerö dagliga verksamhet
Tel. 08-124 571 54

Biträdande Enhetschef
Tel. 08–124 573 60

För att ansöka om
daglig verksamhet:
Ekerö Direkt Kontaktcenter
Tel. 08-124 571 00

Grafisk design och fotografier i denna broschyr: Spiro3d

