Stöd & Resurs, Unga Vuxna
Daglig verksamhet

Vi är en kreativ, utvecklande och arbetsförberedande daglig verksamhet för Unga Vuxna med
Autismspektrumdiagnos. Verksamheten är en del i Allomsorg S&R AB.

Vad vi gör
Vi har två enheter, Älvsjö och Sundbyberg och riktar oss till dig som är 16 år eller äldre med
autismspektrumtillstånd. Vår verksamhet är arbetsförberedande och hos oss ingår du i en social och
kreativ gemenskap där du kan träna på/utveckla färdigheter som stärker möjligheter till framtida
praktik och arbete.
Älvsjö
I Älvsjö finns vår teaterverksamhet som leds av Marianne Scheja, (skådespelare och KBT-terapeut). Vi
jobbar med hela teateruppsättningen såsom manusarbete, repetitioner och skapande verksamhet.
Arbetet resulterar i en föreställning per år. Vi har också en tidningsredaktion som producerar en tryckt
tidning och ett magasin på nätet. Här arbetar vi mycket med foto och samarbetar med teatern och
övriga verksamheter inom Stöd & Resurs. Genom vår praktikcoachning i Älvsjö får du stöd i att hitta
en bra praktikplats. Utöver de kreativa verksamheterna finns också möjlighet att sporta, träna på att
laga mat och baka.
Sundbyberg
I Sundbyberg kan du prova på fysisk aktivitet, social träning vad beträffar struktur och rutiner samt
lustfyllda aktiviteter anpassade efter dina behov och önskemål. Här driver vi även en second handbutik där du kan arbetsträna. Här får du ta hand om föremål som inkommer till butiken, iordningställa
skyltfönster, fronta hyllor, prismärka samt bemanna kassa.
I våra verksamheter får du en egen kontaktperson och tillsammans skapar ni en tydlig plan där ni
formulerar mål och visioner utifrån dina behov och önskemål. Vårt mål är att du ska kunna utvecklas
och få en bra praktikplats.

Personal
Sundbyberg har plats för 16 personer, Älvsjö för 24. I personalgruppen är vi 8 anställda, 4 kvinnor och
4 män. Personalgruppen består av beteendevetare, behandlingspedagoger, sjuksköterska, skådespelare
och KBT terapeut samt journalist.

Lokaler/Hitta hit
Vår verksamhet i Sundbyberg ligger på Tuletorget 8 och hit åker du lättast med buss eller till
Näckrosens tunnelbanestation. Verksamheten i Älvsjö ligger på Solberga hagväg 4, lokalen ligger nära
pendelstationen och kommunikationerna är mycket goda.
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Kontakt
www.stodochresurs.se
Enhetschef: Malin Aronsson
E-post: malin.aronsson@stodochresurs.se
Telefon: 0707-262095

