Primacura Media
Primacura Media är en daglig verksamhet som passar dig som är intresserad av musik, radio, bild,
text, tv, film och foto. Verksamheten är arbetsinriktad. Den är för dig som behöver stöd och
service i vardagen. Uppgifterna anpassas efter vad du vill och kan.
Uppgifter
Exempel på uppgifter:
- Spela in radioprogram i en radiostudio
- Skapa film och TV både i och utanför en filmstudio
- Skapa musik i en musikstudio
- Skriva texter och manus för radio och tv
- Fotografera och redigera bilder
- Arbeta med program i datorn, till exempel WordPress och Photoshop
- Friskvårdsaktiviteter som bad och promenader
På Primacura Media tillhör du inte en speciell arbetsgrupp. Vi anpassar grupperna till vad vi vill
göra och vad som behöver göras. Arbetsuppgifterna förändras hela tiden. Vi arbetar ofta med
olika projekt.
Inflytande
Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan. I den skriver vi vilka mål du har med den
dagliga verksamheten, vilka aktiviteter eller uppgifter du vill ha och vilket stöd du behöver.
På Primacura Media har personal och deltagare ett möte tillsammans en gång i veckan, där vi
planerar vad vi ska göra. Tre gånger om året har vi större möten som kallas
verksamhetsutveckling. Då tar vi beslut tillsammans om vad vi ska jobba med framöver.
Det finns också en förening där deltagarna och en representant från personalen är med. Där
pratar vi om allt som är viktigt för verksamheten. Föreningen har nära kontakt med
verksamhetschefen.
Kommunikation och språk
På Primacura Media kommunicerar vi med bildstöd, piktogram och tecken som stöd. Några i
personalen talar med tecken.

Lokaler och miljö
Lokalen ligger i markplan centralt i Borås och det är lätt att ta sig in och ut. Den ligger nära en
matbutik och en busshållplats.
Mat och måltider
På Primacura Media kan du ta med egen mat och värma i mikrovågsugn. Det går också att
beställa lunch som körs ut.
Det finns även möjlighet att köpa mat från en matbutik i närheten.
Personalens kompetens
Personalen har utbildning och erfarenhet av omvårdnad.
Specialkompetens: Personalen har kompetens inom våra områden: webb, radio, film och foto,
musik, bild och text.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Privat

Kontaktuppgifter
Primacura Media

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.primacuramedia.se
E-post: info@primacura.se
Adress: Lars Kaggsgatan 2, 504 42 Borås
Telefon: 033- 12 81 29

Tova Lidbeck, verksamhetschef
Telefonnummer: 0707-12 33 23
E-post: tova.lidbeck@primacuramedia.se

