Fuga omsorg AB
Vad vi gör
Fuga bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet i Sollentuna Kommun. Vi vänder oss till dig som har
en utvecklingsstörning eller autism och bor i Järfälla Kommun. På Fuga kan du välja att arbeta i Park
och trädgård, Snickeri, Montering eller Ateljé. På Fuga finns också inriktningen Arbetspraktik för dig
som har som mål att närma dig den öppna arbetsmarknaden.
Verksamheten på Fuga bygger på principerna självständighet, arbetsinnehåll och individuellt anpassat
stöd. Vi vill att du ska få använda de styrkor, intressen och förmågor du har och vi arbetar för att du
ska få möjlighet att lyckas och växa som person. Dina målsättningar styr vår gemensamma planering
av vad du ska arbeta med och vilket stöd du vill ha av oss. Målsättningarna formulerar du tillsammans
med din stödperson i din genomförandeplan.
På Fuga arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Det betyder att vi anpassar aktiviteter,
arbetsuppgifter och arbetsmiljö utifrån dina behov. Du har också den dagplanering just du behöver för
att din dag ska bli förutsägbar. Vi vill att du ska känna att du äger din dag.
Inom Fuga arbetar vi med alternativ kommunikation i form av text, bilder och tecken för den som
behöver det.
Du har möjlighet att ta med dig matlåda till jobbet om du vill. Du kan också välja att gå ut och äta på
någon av de lunchrestauranger som finns i närheten eller köpa med dig mat och äta i verksamhetens
lokaler.

Personal
Alla arbetshandledare har utbildning och/eller lång erfarenhet av att arbeta i daglig verksamhet. De
flesta av arbetshandledarna har utbildning i Lågaffektivt bemötande samt har gått Autism- och
Aspergerförbundets utbildning i tydliggörande pedagogik i Sunne. I verksamheten finns en
specialpedagog som har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Lokaler/Hitta hit
Verksamhetens lokaler ligger i Häggvik i Sollentuna Kommun. Lokalerna ligger nära busshållplats och
tågstation och är lätta att hitta till.
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FUGA

Kontakt
www.fugaomsorg.se
Verksamhetschef: Jessica Persson
E-post: jessica.persson@humana.se
Telefon: 072-573 57 77
Besöksadress: Linnés väg 61, 191 35 Sollentuna
Postadress: Fuga Omsorg AB, c/o Humana, Box 30075, 104 25 Stockholm

