Klammern-Alla Kan

Socialpsykiatri dagverksamhet
LSS daglig verksamhet

Vad är Klammern – Alla kan?
Dagverksamheten Klammern - Alla kan är en mötesplats och en
plats för sysselsättning för den som har ett långvarigt
funktionshinder. Vi heter Alla kan, för det är precis det som är
grunden till vår verksamhet. Alla kan, utifrån sina egna
förutsättningar!
De som har sin sysselsättning på Klammern – Alla kan är jobbare. Vi
ser till varje jobbares styrkor och stödjer henne eller honom att
våga ta nya steg i det man kanske vill utveckla mer!

Meningsfull sysselsättning
Målet med att vara på Klammern –
Alla kan, är att varje person ska få en
meningsfull sysselsättning som känns
viktig och utvecklande för just
denne, enskilt eller i grupp. De som
finns här, har beslut enligt LSS eller
Socialtjänstlagen. Dagverksamhet är
inriktat till människor i vuxen och
arbetsför ålder som behöver en
meningsfull sysselsättning.
Dagverksamhet är till för dem som
inte arbetar eller studerar.
Vi har öppet vardagar kl. 9.00-15.00. Man kan vara hela dagar eller
del av dag.

Detta gör vi på Klammern - Alla kan
Vi har delat in verksamheten i fyra grupper. Man kan vara delaktig i
flera grupper.
• Service och underhåll: Här kan man arbeta i centralförrådet,
åka till äldreboenden med kiosk, utföra vaktmästerijobb,
trädgårdsarbete, arbeta med återvinning, baka, ordna lunch och
fika mm.
• Produktion: Här kan man
utföra arbeten åt olika
företag. Kläder som skänks till
Polenhjälpen sorteras, tvättas
och packas. I framtiden
kommer vi även att tvätta
arbetskläder till vård och
omsorgs verksamheter i vår
stora nya tvättstuga. Det finns även ett snickeri, där olika saker
tillverkas.
• Sinnesstimulering: Här arbetar vi med Snoezelenmetodiken
som handlar om att erbjuda både aktivitet och avslappning efter
behov. Behöver man lite lugn och ro en stund, kan vita eller
svarta rummet, djungeln, bollbadet eller taktil massage vara
avstressande. För att möta allas behov av sinnesstimulering, gör vi
också små utflykter i
naturen.

Praktikplats
För vissa kan det vara aktuellt med en praktikplats på ett företag eller
inom offentlig förvaltning. Vi har en person som ger stöd åt de som
behöver ha en praktikplats, som finns på Klammern – Alla kan.
För att få hjälp att hitta en praktikplats, är det viktigt att personen är
motiverad och kan arbeta självständigt. Arbetsplats, arbetsuppgifter och
hur många dagar eller timmar man ska vara på praktiken, görs upp mellan
jobbaren, praktikplatsen och en personal från Klammern – Alla kan. Målet
är att få ett arbete, för dem som känner sig redo för det.
Vart finns vi och hur får man tag på oss?
Vi finns i en stor industribyggnad på Nolängsgatan 11 i Hjo. Vi har vår
verksamhet i nyrenoverade lokaler om ca 1400 kvadratmeter.
För att få ha sin sysselsättning på Klammern – Alla kan, måste det finnas
ett beslut från handläggare. Man kan kontakta handläggaren för att ansöka.
Det finns också möjlighet att komma och prova insatsen dagverksamhet
under en begränsad tid för att se om det är en insats som passar just Dig.
Du kan kontakta personal eller enhetschef på Klammern-Alla kan om du
har frågor om verksamheten på Klammern.
Telefonnummer:
LSS- och biståndshandläggare 0503-354 43
Enhetschef 0503-354 50
Socialpsykiatrin 0733-707627
Daglig verksamhet 0503-354 52

