Park & natur
Park & natur är en daglig verksamhet för dig som vill ha tydlighet, struktur och gillar fysiskt
arbete och att vara ute. Verksamheten är arbetsinriktad och passar dig som har lätt för att röra
dig. Den är för dig som behöver stöd och service i vardagen. Uppgifterna anpassas efter vad du
kan och behöver. Målet är att du ska vara så självständig som möjligt i dina uppgifter.
Uppgifter
Exempel på uppgifter:
- Arbeta med park- och trädgårdsarbete
- Klyva ved
- Leverera ved
- Röja i skogen
- Fälla träd
Varje dag börjar vi med ett morgonmöte där vi delar upp dagens uppgifter. En grupp åker sedan
ofta ut på uppdrag i andra delar av kommunen, medan den andra gruppen är kvar och gör
uppdrag. Vi jobbar mycket ute i terräng.
Friskvårdsaktiviteter förekommer som till exempel gymnastik, innebandy eller träning på gymmet
i husets källare.
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.
Förutom morgonmötena, har vi ett möte tillsammans en gång i månaden. På detta möte
informerar personalen om vad som händer på den dagliga verksamheten. Du får även komma
med idéer och önskemål.
Kommunikation och språk
På Park & natur kommunicerar vi även med ett gemensamt bildschema för dagen.
Språk: Bland vår personal finns även språkkunskaper inom engelska.

Lokaler och miljö
Park & natur ligger i stadsdelen Östermalm i centrala Borås. Det finns två parker nära:
Annelundsparken och Östermalmsparken. Park & Natur har ansvar för och har skapat
Östermalmsparken.
Verksamheten har en gemensam samlingslokal. I samma hus finns en restaurang, ett bageri, ett
avslappningsrum samt ett gym i källaren. Det kan vara svårt att ta sig fram med rullstol i
lokalerna.
Mat och måltider
På Park & natur kan du köpa lunch på plats. Du kan även beställa specialkost.
Du kan också ta med egen mat och värma i mikrovågsugn.
Fika eller mellanmål får du ta med dig själv eller köpa på bageriet som ligger i samma hus.
Personalens kompetens
I verksamheten arbetar stödassistenter som har genomgått vård- och omsorgsprogrammet, barnoch fritidsprogrammet eller liknande.
Specialkompetens: Personalen har specialkompetens inom skog, trädgård och liknande.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Kommunal

Kontaktuppgifter
Park & natur

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.boras.se/dagligverksamhet
Adress: Östermalmsgatan 28, 504 55 Borås
Telefon: 033-35 86 85, 033-35 86 47

Jennie Andersson, enhetschef
Telefonnummer: 033-35 58 29
E-post: jennie.andersson@boras.se

