Kontakta oss

ILSA

Sysselsättning på arbetsplats

Har du frågor eller vill ha ytterligare information är
du välkommen att kontakta oss:

När du vill ta del av arbetslivet

ILSA kontor: 08540 811 82
Samordnare: Anna Rönnvall Dopazo
Telefon: 073 625 20 65
E-post: anna.dopazo@osteraker.se
Enhetschef: Sara Löf
Telefon: 08 540 815 94
E-post: sara.lof@osteraker.se

2017-11-20

ILSA
Bergavägen: 4c
18431 Åkersberga

Välkommen till ILSA
Vi är till för dig som behöver stöd för att
ta del av arbetslivet.

Vi finns på plats i centrala
Åkersberga i ILSA’s lokaler.
Här jobbar arbetsanpassarna
med att coacha dig som vill
ha din sysselsättning på
vanlig arbetsplats.

Verksamhet och aktivitet
ILSA är en daglig verksamhet som kan hjälpa
dig med sysselsättning på vanlig arbetsplats.
Du ska vara mellan 18 och 65 år och
omfattas av Lagen om stöd och service (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL) och ha en
psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell
funktionsnedsättning. Du kan också ha en i
vuxen ålder förvärvad hjärnskada.
Hos ILSA får du en personlig
arbetsanpassare som stöttar dig så att du kan
ta del av arbetslivet i din egen takt.
Tillsammans med dig tar vi reda på vad du
vill göra, dina intressen och önskemål, vi
fokuserar på det du kan, sedan matchar vi det
med en arbetsplats som passar dig.

Personal och bemanning
Hos oss arbetar både kvinnliga och manliga
arbetsanpassare med bred kompetens och
lång erfarenhet av sysselsättning på
arbetsplats.
Kvalitet och värderingar
Tillsammans med dig skapar vi en
genomförandeplan, du bestämmer själv dina
mål och hur vi ska ta oss dit.
För att du ska få en god livskvalitet är
helheten viktig.
Vi samverkar med de personer eller
myndigheter som du tycker är viktiga för dig
och som kan vara ett stöd för dig på din
sysselsättning.
Vi tror att alla som vill kan delta i arbetslivet
om de får rätt stöd.
Ansökan
För att ansöka till ILSA tar du kontakt med
en biståndshandläggare i kommunen.
Kommunen växel: 08 540 810 00

Vi ger dig möjlighet att
närma dig arbetslivet

