Funkisgruppen Daglig verksamhet
Funkisgruppens dagliga verksamhet för personkrets 1 hjälper dig som deltagare att komma i kontakt
med arbetsmarknaden, främst genom individuellt utformad praktik. Vi erbjuder också en stimulerande
verksamhet med riktiga arbetsuppgifter i våra egna lokaler. Funkisgruppens dagliga verksamhet finns
både i Järfälla och i Solna strand.

Vad vi gör
Vår verksamhet bygger på att motivera dig som deltagare att utforma en praktikönskan tillsammans
med din handledare, utifrån egna idéer och önskemål. Utifrån din praktikönskan letar vi tillsammans
praktikplats. Praktiken är oavlönad och leder inte automatiskt till en anställning men den ger möjlighet
för dig att prova på något som du är intresserad av och motiverad till.
Om du inte känner dig redo för en praktikplats på en gång erbjuder vi dig riktiga arbetsuppgifter i en
anpassad arbetsmiljö hos oss. Vi har även aktiviteter av social karaktär.
Målsättningen är att ge dig en daglig verksamhet som, utifrån dina förmågor och önskemål, ska lyfta
din självkänsla och öka ditt självförtroende. Hos oss är det du som deltagare som bestämmer. Vi i
personalen finns här för att stödja och motivera dig, för att du ska nå dina mål och leva ett så
självständigt liv som möjligt. Hos oss är du alltid i fokus och har stort inflytande.
Möjlighet till gemensam lunch i verksamhetens kök/matrum, alternativt ute på lunchrestaurang,
tillsammans med handledare.

Personal
På verksamheten i Järfälla finns plats för 12 deltagare och på verksamheten i Solna strand finns plats
för 50 deltagare. Personalgrupperna består bland annat av beteendevetare, undersköterskor och
skötare. Inom personalgrupperna finns ett stort intresse för sport-, kultur- och fritidsaktiviteter.

Lokaler/Hitta hit
Verksamheten i Järfälla: Girovägen 13 i Veddesta
Verksamheten i Solna: Korta gatan 7, 5 tr, i Solna strand.
Våra kontorslokaler är ljusa och trevliga. I områdena finns en mängd företag och lunchrestauranger.
Flera bussar har hållplats i närheten och till pendeltågsstationen är det promenadavstånd. I våra
lokaler finns det möjlighet till gemensam lunch i kök/matrum, alternativt ute på lunchrestaurang.

Kontakt
www.funkisgruppen.se
Verksamhetschef: Emma Lindberg
Samordnare Järfälla: Nenne Fransson Widegren, 070-404 21 40
Samordnare Solna: Jennie Eriksson, 073-653 73 08, Jesper Ringvall, 070-419 58 59
E-post: info@funkisgruppen.se
Telefon Järfälla: 072-373 41 75, telefon Solna: 08-522 501 60
Besöksadress huvudkontoret: Korta Gatan 7, 5 tr, Solna
Postadress: Box 6006, 171 06 Solna

