Klammern-Alla Kan
LSS daglig verksamhet

Vad är Klammern – Alla kan?
Klammern - Alla kan är en mötesplats och en plats för sysselsättning för dig som
har en långvarig funktionsnedsättning. Vi heter Alla kan, för det är precis det som
är grunden till vår verksamhet. Alla kan, utifrån sina egna förutsättningar.
Den som har sin sysselsättning på Klammern benämns som deltagare. Vi ser till
varje deltagares styrkor och stödjer i att våga ta nya steg i det man kanske vill
utveckla mer.
Verksamheten är inriktad till människor i vuxen och arbetsför ålder som behöver
en meningsfull sysselsättning. Verksamheten är till för dem som inte arbetar eller
studerar. För att få ha sin sysselsättning på Klammern, måste det finnas ett LSS
beslut om daglig verksamhet från handläggare. Man kan kontakta handläggare för
att ansöka.
Vi har öppet vardagar kl. 9.00-15.00. Man kan vara hela dagar eller del av dag.

Syfte och mål
Syftet med verksamheten är att erbjuda stimulans och meningsfull
sysselsättning. Vårt mål är att bidra till den enskildes utveckling, att stärka
individens möjligheter att leva ett självständigt liv samt att främja hens
delaktighet i samhället.

Detta gör vi på Klammern - Alla kan
Verksamheten är indelad i olika grupper:
Köket

Här erbjuder vi dig många olika café-och restaurangsysslor som tex. förberedning
och servering av fika och lunch, bakning, diskning och städning av köksutrymmen.
Varje dag måndag till fredag ansvarar köksgruppen för servering av
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika till övriga grupper i verksamheten. Vi
bakar vårt eget fikabröd till Klammern-Alla kan samt till externa sammankomster
i Hjo kommun. Gruppen ansvarar också för inköp av livsmedel till verksamheten.
Under vissa dagar i veckan erbjuder vi friskvård som t.ex. promenader och
träning i utegymmet i Stadsparken.

Fabriken

Åt olika företag i Hjo utförs här olika lego-arbeten såsom att skruva av
plasthattar från aluminiumtuber, klistring av etiketter samt kapning av länk.
Det finns även ett snickeri, där olika saker tillverkas. Här finns även en
tvättstuga där Klammerns egna textilier tvättas. Gruppen genomför
återvinningsrundor där man sorterar och slänger Klammerns och även
andra verksamheters källsortering. Till gruppen finns finns externa
praktikplatser kopplade som Tectubes, där vi tillsammans hjälps åt att
bland annat skruva av plasthattar samt Hjo Can Help, där vi även där
hjälps åt att hänga kläder, vika kläder, sälja fika och hjälpa till med det som
behövs.

Extern praktikplats

Du som är inskriven på Klammern-Alla kan ha möjlighet att prova på en
sysselsättning utanför verksamheten. För att få stöd att hitta en
praktikplats på ett företag eller inom offentlig förvaltning, är det viktigt att
deltagaren är motiverad och kan arbeta självständigt. Arbetsplats,
arbetsuppgifter och hur många dagar eller timmar man ska vara på
praktiken, görs upp mellan deltagare, praktikplatsen och en personal från
Klammern-Alla kan. Målet är att få ett arbete, för dem som är redo för
det.

Skapande arbete & sinnesstimulering

I den här gruppen arbetar vi med våra sinnen både utom- och inomhus. En gång i
veckan är vi ute i ur och skur för att känna, lukta och lyssna på naturen. En
annan gång i veckan går vi till biblioteket och får andas kultur i form av böcker
och utställningar.
Inne på Klammern finns tillgång till skapande aktiviteter i form av musik, färger,
former och dofter. För de som önskar finns det också tillgång till legoarbeten.
För deltagare i samtliga grupper finns möjlighet att boka en stund för avslappning
och träning i något av sinnesrummen som finns på Klammern. I ett av
sinnesrummen erbjuds även möjlighet till att få massage.

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 lokaler om ca 1 400 kvadratmeter.
Du kan kontakta personal eller enhetschef på Klammern-Alla kan om du har
frågor om verksamheten.

Telefonnummer:
Enhetschef 0503-354 50
Daglig verksamhet 0503-354 38 (köket), 354 34 (fabriken), 354 32
(sinnesstimulering)
LSS- och biståndshandläggare 0503-354 43

