Cameleonten
Arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil
Cameleonten är en arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil som vänder sig till dig med
utvecklingsstörning och/eller autismliknande tillstånd. Vår ledstjärna är att alltid anpassa
arbetsuppgifter, arbete och stöd efter vad du önskar och behöver.
Vad vi gör
Cameleonten Aktivitet arbetar med bakning av mat- och kaffebröd, caféverksamhet, second handbutik, vaktmästaruppgifter som trädgårdsskötsel, gräsklippning, posthantering och skräpplockning, tvätt,
m.m. En del av arbetsuppgifterna är förlagda till vanliga arbetsplatser dit du går själv eller i grupp med
det stöd som behövs från handledare.
Cameleonten Arbetsinriktning arbetar med att ordna en individuell placering för dig på en arbetsplats
som du är intresserad av, heltid eller deltid. Handledare följer till en början med som stöd. Du får även
en kontaktperson på arbetsplatsen. Om ditt mål är att få en anställning så arbetar vi tillsammans med
dig för att nå detta samt hjälper till i kontakter med arbetsförmedling och försäkringskassa. Du kan
också göra studiebesök till olika arbetsplatser, prova olika slags arbeten eller kombinera arbetspraktik
med aktiviteter inom vår andra verksamhet.
För den som önskar finns även goda möjligheter att träna på sådant man behöver kunna för att kunna
bo i ett eget boende.
Vi varvar aktivitet och arbetsträning med friskvård. I friskvård ingår områdena kost, motion, balans
mellan arbete och vila samt en god arbetsmiljö. Friskvårdsarbetet är integrerat i det dagliga arbetet,
bl.a. genom att erbjuda subventionerad och hälsosam lunch samt arbetsuppgifter som innebär fysisk
aktivitet. Vi utövar olika friskvårdsaktiviteter såsom styrketräning, simning, bowling och promenader.
Möjlighet till taktil stimulering finns. Vi gör gemensamma utflykter ungefär en gång i månaden. Vi strävar
efter årstidsbundna aktiviteter samt att i första hand utnyttja vårt närområde till dessa.
Personal
Personalgruppen består av kvinnor och män med utbildning såsom socionom, social omsorgsutbildning,
diverse utbildningar om funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning, autism och Aspergers
syndrom, Supported Employment, att coacha till arbete m.m.
Lokaler/Hitta hit
Våra verksamheter finns i Edsbergs centrum i Sollentuna. Lokalerna är nyrenoverade och moderna
med både gemensamhetsutrymmen och möjlighet till avskildhet samt ligger nära busshållplats.

Kontakt
www.cameleonten.se
Tf. verksamhetschef: Aiko Nyström
E-post: aiko.nystrom@up.se
Telefon: 08-517 07 170, Mob: 073 - 076 07 45
Besöksadress: Edsbergs Torg 1, 192 05 Sollentuna

