Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8.45–16.00
9.30–16.00
9.00–16.00
8.45–16.00
8.45–15.00

Lunchstängt varje dag kl. 12.00–13.00

Adress och kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss på Arbetscentrum om du vill
veta mer eller boka in ett besök.
Adress: Hässelby torg 7, 2tr 165 23 Hässelby
Telefon: 08-508 04 349
stockholm.se

Arbetscentrum
Sysselsättning och gemenskap för dig
med psykisk funktionsnedsättning

Välkommen till Arbetscentrum!
Arbetscentrum har aktiviteter för dig med psykisk
funktionsnedsättning. Hos oss kan du delta i olika
gruppaktiviteter och få möjlighet till social
gemenskap. Biståndsbeslut krävs för att gå hos oss.
Arbetscentrum präglas av öppenhet och aktivitet. På Arbetscentrum
kan du ta del av olika gruppaktiviteter och sysslor anpassade efter
din förmåga och dina intressen. Du ges möjlighet att utveckla nya
färdigheter samt träffa andra personer i likande situation. Hos oss
kan du förbereda dig för en eventuell arbetsrehabilitering eller
återgång till arbete.
Vi bjuder på gratis fika/frukt förmiddag och eftermiddag. Du får
ingen lön när du deltar hos oss utan behåller den ersättning du har.

Du får stöd att utvecklas

Vi ger dig stöd i att utveckla kunskaper du redan har eller inspirerar
dig till nya. Tillsammans med dig gör vi en plan med återkommande
uppföljningssamtal var 6:e månad eller vid behov.

Personal

Vi som jobbar på Arbetscentrum har erfarenhet från både
socialpsykiatriskt arbete och från psykiatrin. Vi har utbildningar
inom neuropsykiatri, KBT, MI, bemötande med mera. En person
talar Spanska.

Gruppaktiviteter

Vi har ett schema för våra olika gruppaktiviteter. Du kan
delta i de aktiviteter du är intresserad av! Inga förkunskaper
krävs. De aktiviteter du kan ta del av just nu är:
• Bakning
• Data
• Gym/simning
(du måste kunna simma för att delta i simgrupp)
• Promenad – rask eller långsam
• Textilhantverk
• Konst
• Historiegrupp
• Lokalvård
• Pappershantverk
• Service och transport
• Servicegrupp på förvaltningen
Du kan också ta del i aktiviteter på vår träfflokal Kompassen:
• Matlagning
• Café
• Aktivitetsgrupp
• Bakning
Verksamheten är HBTQ-certifierad.

