Järfälla Dagliga Sysselsättning
Järfälla Dagliga Sysselsättning (JDS) är till för dig som har en psykosocial funktionsnedsättning och
behöver en meningsfull sysselsättning eller ett stöd för att börja eller återgå till arbete eller
utbildning.

Vad vi gör
Vi ser till dina förmågor och styrkor och tror att du själv vet hur du vill ha det. Dina behov och din
utveckling styr. Du som deltagare får en stödperson som stöttar och hjälper dig att komma framåt.
Du har möjlighet att arbeta under trygga och anpassade former.
Du kan delta i arbetsgrupper med olika inriktning såsom trädgård, kök, bageri, färg och form,
bokförsäljning, snickeri, utegrupp med olika uppdrag inom JDS men även till andra inom Järfälla
kommun. Arbetsinstruktörer leder och stöttar dig i din sysselsättning. Två gånger om året har vi
försäljning av hantverk, mat- och kaffebröd som vi själva har producerat. Alla som vill bidrar till
bazaren utifrån sin förmåga.
Köksgruppen lagar lunch och middag som serveras på JDS Engelbrektsvägen 45. Vår målsättning är
att du ska få en meningsfull sysselsättning utifrån dina behov och önskemål. Arbetsinstruktörerna
stöttar dig i sysselsättningen så att du kan nå dina mål. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen och
försäkringskassan som kan ge dig stöd att komma vidare till arbetslivet eller studier.

Personal
Inom Järfälla Dagliga Sysselsättning finns plats för 95 deltagare. I personalgruppen är vi 13 anställda.
Arbetsinstruktörerna är utbildade/har specialintressen inom sina respektive arbetsgrupper för att ge
dig det stöd som du behöver.

Lokaler/Hitta hit
Våra verksamheter Engelbrektsvägen 45 och Bokhörnan, Frihetsvägen 12, finns i Jakobsbergs, på
gångavstånd till bussterminalen och tågstationen och är lätta att hitta. Snickargården finns på
Källtorpsvägen 10 i Kallhäll, nära stationen. I alla våra lokaler finns gemensamhetsutrymme och
möjlighet till förtäring.
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