Centrallagret
Centrallagret är en daglig verksamhet för dig som gillar att packa och leverera varor till kunder.
Verksamheten är arbetsinriktad. Den passar dig som behöver lite stöd och service i vardagen. På
Centrallagret anpassas verksamheten och uppgifterna efter vad du kan och behöver. Målet är att
du ska vara så självständig som möjligt i dina uppgifter.
Uppgifter
Exempel på uppgifter:
- Packa upp varor i hyllor
- Plocka beställningar för leverans
- Leverera varorna med bil
- Ha kontakt med kunder
Vi erbjuder friskvårdsaktiviteter, till exempel promenader, när det finns tid till detta.
Inflytande
Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan. I den skriver vi vilka mål du har med den
dagliga verksamheten, vilka uppgifter du vill ha och vilket stöd du behöver.
Personal och deltagare har regelbundet möte tillsammans. På detta möte pratar vi om vad som
händer på den dagliga verksamheten. Du får även komma med idéer och önskemål.
Kommunikation och språk
På Centrallagret kan vi kommunicera med bildstöd och till viss del med tecken som stöd.
Lokaler och miljö
Centrallagret ligger i stadsdelen Göta i centrala Borås. Lokalen vi arbetar i är en lagerlokal och
den ligger i markplan. Det kan vara trångt med rullstol eller rullator inne i lokalen. Det finns ett
gemensamt pentry och matrum. Närmsta busshållplats är cirka 300 meter bort.
Mat och måltider
Tillsammans med de andra i gruppen kan du köpa och äta din lunch på en restaurang som ligger i
samma område.
Du kan även ta med mat och värma i mikrovågsugn.
Fika och mellanmål tar du med dig själv.

Personalens kompetens
I verksamheten arbetar stödassistenter som har genomgått vård- och omsorgsprogrammet, barnoch fritidsprogrammet eller liknande.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Kommunal

Kontaktuppgifter
Centrallagret

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.boras.se/dagligverksamhet
Adress: Kärrgatan 6, 504 41 Borås
Telefon: 033-35 86 84 eller 033-35 31 56

Martina Hamnebo, enhetschef
Telefonnummer: 033-35 86 78
E-post: martina.hamnebo@boras.se

