Om oss
Funkisgruppen AB är ett företag inom TransportIT Group AB och systerföretag till Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB.
Vi strävar efter att skapa en ny dimension i vardagen för personer med
funktionsnedsättning genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena.
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna i hela landet, daglig verksamhet för personkrets 1 och 2 i Solna, ledsagarservice enligt SoL och LSS samt boendestöd. Vi erbjuder även arbetscoachning för dig som behöver stöd och hjälp på
din väg ut på arbetsmarknaden, samt lägerverksamhet.
Våra styrdokument är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS), socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vårt koncept innebär:

Kontakt

Att vi garanterar deltagaren en
verksamhet som möter behov och
önskemål.

Funkisgruppen AB
Box 6006, 171 05 SOLNA
Org nr 556881-6283
Innehar F-skattsedel.
Ansvarsförsäkrad.

Att vi står för samordning,
administration och arbetsgivaransvar.
Att vi utbildar, utvecklar och handleder våra medarbetare.
Att vi erbjuder en mångfald av
aktiviteter.
Att vi erbjuder närhet och
tillgänglighet för våra deltagare och
medarbetare.

Helena Eriksson

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/funkisgruppen
www.twitter.com/funkisgruppen

Till sist...
Ett företag räcker.
Välkommen till Funkisgruppen AB!

Affärsområdeschef
Tel direkt: 08-522 501 62 | 073-973 83 20

Funkisgruppen AB
Daglig verksamhet | Personkrets 1 - Solna
Arbetslivsinriktad verksamhet

Daglig verksamhet
Verksamheten bygger på att motivera sina deltagare att,
genom sina egna idéer och viljor, utforma en praktikönskan
tillsammans med arbetsledaren (praktiksamordnaren).
Praktiken är oavlönad och leder inte automatiskt till en anställning men den ger möjlighet för deltagaren att få prova
på något som han/hon är intresserad av och motiverad till.
Målsättningen är att ge en daglig verksamhet som, utifrån
deltagarens egna förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet. Detta ger individen större
möjligheter att få någon form av anställning på den öppna
arbetsmarknaden.
I alla våra verksamheter är kontaktmannaskap en central
funktion i arbetet med den enskild. Kontaktmannaskapet är
ett individuellt stöd som bygger på ett förtroende mellan
två människor och kontaktpersonen finns även tillgänglig
för samtliga i den enskildes nätverk. Kontaktpersonen är
ansvarig för den individuella genomförandeplanen och har
regelbundna avstämningsmöten med den enskilde och två
gånger per år uppdateras genomförandeplanen gemensamt.
Alla stöd- och hjälpinsatser bestäms tillsammans med
den enskilde och dennes kontaktperson och skulle samarbetet inte fungera får deltagaren självklart byta kontaktperson.
Våra lokaler på Korta Gatan 7, 9tr, Solna strand, är ljusa
och trevliga och ligger precis vid tunnelbanestation Vreten.
I området finns en mängd företag och lunchrestauranger
samt närhet till Solna strands promenadvägar.

Flera bussar har hållplats i närheten av verksamheten och till pendeltågsstationen Sundbyberg är det promenadavstånd. Vi har plats för
16 heltidsplaceringar.
Öppettiderna är helgfria vardagar från kl. 08.00-17.00. Mat äter vi
tillsammans och vi köper antingen hämtmat som deltagaren betalar
själv alternativt äter egen medhavd matlåda som vi värmer i köket.
Önskar du mer information eller vill komma på besök är du
välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter på baksidan.

