Aktivitetshuset
Ingress
Uppdraget är att ge stöd till personer mellan 18 - 64 år som har psykiska/ neuropsykiatriska funktionshinder
och som möter betydande svårigheter i sin livsföring avseende boende, sysselsättning och fritid.
Arbetet präglas av respekt för brukarens egna kunskaper om sin funktionsnedsättning som tillsammans med
forskning inom området och de anställdas professionella kunskap och erfarenhet bestämmer valet av stöd
och insatser.
Målet är att:
Individen ska ha en meningsfull vardag och inte vara isolerad.
Inom sysselsättningsverksamheten kan stöd ges inom fyra aktiviteter:
•
•
•
•

Närvaro
Aktivt deltagande
Social förmåga
Kognitiv förmåga

ÅTAGANDE

•Brukarna är delaktiga i verksamheten.
Stödpersonen upprättar en individuell genomförandeplan tillsammans med brukaren. Stödpersonen gör
en individuell uppföljning av genomförandeplanen tillsammans med brukaren. En specifik fråga om
delaktighet ställs vid uppföljningstillfället av stödpersonen utifrån VAS-skala. Veckomöte hålls en gång
per vecka där alla brukare har möjlighet att delta . Där information som rör verksamheten tas upp och
synpunkter från brukarna besvaras. Dessa protokollförs oc h sätts in i en pärm som är tillgänglig för alla
på Aktivitetshuset. En gång i månad hålls inflytandemöten som är öppna för alla brukare. En
medarbarbetarepresentant är med halva mötestiden. Mötet har en fast dagordning och protokoll förs.
Protokollet skickas till enhets och avdelningschef för kännedom. Inflytandemötet formulerar frågor till
medarbetargruppen som tas upp under en fast punkt på APT/verksamhetsträff och besvaras på nästa
möte. Utförar Enhetschef, Biträdande enhetschef på Aktivitetshuset , biträdande beställarchef
socialpsykiatri och boende biträdande chef har två gånger per år möten med brukarorganisationerna.
Där ingår även ordförande från Aktivitetshusets inflytandemötet . Ta del av stadens
brukarundersökning.
RÄTTELSE

Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi skyndsamt se över våra rutiner och rätta till
eventuella brister.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss och vår utveckling av verksamheten.
Om du har synpunkter på verksamheten eller inte tycker att vi lever upp till våra åtaganden vill vi gärna at
Du hör av Dig.
Du kan kontakta Lina Hedlund på tel. 08-508 12 382 eller framföra dina synpunkter till anhöriga som kan
hjälpa Dig om hur Du går vidare. Vi följer stadens policy för synpunktshantering.
Ändra
VILL DU VETA MER?

Du är hjärtligt välkommen att ringa oss !
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