Aktivitetshuset Kamgarn – Datorteket
Datorteket är en arbetsinriktad daglig verksamhet för dig som är intresserad av att arbeta med
datorer. Den är för dig som behöver stöd och service i vardagen. På Datorteket anpassas
verksamheten och uppgifterna efter vad du vill. Målet är att du ska känna dig trygg med dina
uppgifter.
Om du har daglig verksamhet på Aktivitetshuset Kamgarn har du möjlighet att vara på våra olika
avdelningar under en del av dagen eller veckan.
Uppgifter
Exempel på uppgifter:
- Skriva Kamgarnstidningen och Aktivitetshuset Kamgarns informationsblad
- Åka på reportageresor varje vecka
- Göra trycksaker, till exempel broschyrer
- Delta i redaktionsmöte
- Delta i morgonmöte för att gå igenom dagens uppgifter
På Datorteket har du ett eget schema som är anpassat efter dig. Du erbjuds även att vara med på
våra övriga aktiviteter såsom yoga, musikstund och showgrupp.
En gång varannan vecka kan du följa med till ”sinnesrummet”. Där kan du koppla av med till
exempel massage och musik, och prata om funderingar.
Inflytande
Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som vi följer upp. I den skriver vi vilka mål du
har med den dagliga verksamheten, vilka uppgifter du vill ha och vilket stöd du behöver. Du kan
också få ett medarbetarsamtal varje år där vi bland annat pratar om personlig utveckling.
En gång i månaden kan du vara med på ett möte med deltagare från Aktivitetshuset Kamgarns
andra dagliga verksamheter. Där kan du påverka vilka frågor du vill att det ska pratas om.
Kommunikation och språk
På Datorteket behöver du kunna läsa och skriva för att trivas, men du deltar på egna villkor och
vi anpassar dina uppgifter efter din förmåga. Vi använder bildstöd och andra alternativa
kommunikationssätt vid behov.

Lokaler och miljö
Datorteket ligger i Aktivitetshuset Kamgarns lokaler i stadsdelen Göta. Det är både nära till
naturen och till centrum. Det är cirka 10 minuters promenad till närmsta busshållplats.
Datorteket ligger på förstaplan och lokalerna fungerar bra för personer som använder rullstol.
Mat och måltider
På Datorteket kan du ta med dig egen matlåda och värma i mikrovågsugn.
Du kan också beställa lunch. Det går att beställa specialkost.
Du kan beställa frukostmacka från Kamgarns café, eller ta med eget mellanmål.
Vi äter och fikar tillsammans med de avdelningar på Aktivitetshuset Kamgarn som ligger närmast
Datorteket.
Varannan fredag äter alla avdelningar på Kamgarn frukost tillsammans.
Personalens kompetens
Handledarna har vårdutbildning och erfarenhet från LSS-verksamhet.
Specialkompetens: Handledarna har kompetens inom hjärt- och lungräddning och taktil
stimulering.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Privat

Kontaktuppgifter
Aktivitetshuset Kamgarn – Datorteket

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.7hassistans.se/kamgarn
E-post: datorteket@7hassistans.se
Adress: Moldegatan 9, 504 32 Borås
Telefon Datorteket: 033-48 03 79
Telefon Kamgarns växel: 033-48 03 40

Charlotte Dahl, verksamhetschef
Telefonnummer: 033-48 03 75
E-post: Charlotte.dahl@7hassistans.se

