Atriums verksamheter

Atrium har verksamheter på tre platser
i Växjö. På torpen Lybäck och London
som ligger i stadsdelen Teleborg och
Snicken på västra industriområdet.
Snicken - tillverkar produkter i trä och
textil, ramar in tavlor, renoverar möbler
och driver en cykelverkstad som lagar
och säljer begagnade cyklar. Här finns
även en butik som säljer våra produkter
och Atriums kansli som arbetar med
bl.a administration och bokföring.
Atrium Bygg & Snickeri - utför bygg-,
och renoveringsarbeten för kommunen,
hemma hos privatpersoner eller på olika
organisationer och företag.
Fidos Dagis - hunddagis med hundsalong som erbjuder bl.a. kloklippning,
trimning och schamponering.
Torpet Lybäck - driver ett hembageri
med café och arbetar med odling och
trädgårdsskötsel.

Växjö

Atriums Kansli
Verkstadsgatan 12
352 46 VÄXJÖ
0470 - 71 17 99
Verksamhetsledare: Mats Jönsson
mats.jonsson@atrium-vaxjo.org
070 - 869 86 36
Snicken
Verkstadsgatan 12
352 46 VÄXJÖ
Handledare: Elizabeth Atienza
och Lars Bollvik
elizabeth.atrium@gmail.com
lars.bollvik@atrium-vaxjo.org
0470 - 465 95
Fidos Dagis - Torpet London
Teleborg Sjötorpspromenaden
352 53 VÄXJÖ
Verksamhetsutvecklare: Heléne Stråth
helene.strath@atrium-vaxjo.org
070 - 86 98 634
Atrium Bygg & Snickeri - Torpet London
Teleborg Sjötorpspromenaden
352 53 VÄXJÖ
Handledare: Michael Lindberg
michael.lindberg@atrium-vaxjo.org
Telefon: 070 - 79 05 930

Snicken

London
Lybäck

S.
Vill du veta mer om oss?
.. .
I.
Besok var hemsida!

www.atrium-vaxjo.org

Torpet Lybäck
Teleborg Sjötorpspromenaden
352 53 VÄXJÖ
Handledare: Ann Arvidsson
ann.arvidsson@atrium-vaxjo.org
072 - 18 11 179

Atrium - en ideell förening

På Atrium

Atrium - ett socialt företag

Att vara deltagare

Atrium sysselsätter cirka 70 personer och
har ungefär 25 anställda. De flesta av våra
anställda tillhör vår målgrupp. Många har
börjat som deltagare hos oss och sedan gått
vidare till en anställning i någon av våra verksamheter. Det ser vi som mycket positivt och
viktigt då våra anställda har erfarenhet och
kunnande i sina yrken - och stor insikt i den
situation nya deltagare befinner sig i.

Atrium ideell förening startades 1997 och
är ett arbetsintegrerande socialt företag.
Vårt syfte är att öka livskvalitén för
personer med olika former av psykisk
funktionsnedsättning. Det gör vi genom
att skapa arbetsträning, arbetstillfällen,
rehabilitering och delaktighet. Atrium ska
vara en skyddad plats där alla kan känna
gemenskap, nyfikenhet och framtidstro.

Atriums olika verksamheter drivs enligt
principerna för arbetsintegrerande socialt
företagande. Det bygger på delaktighet,
återinvestering och integrering i arbetslivet av personer som har svårt att få eller
behålla en anställning på den ordinarie
arbetsmarknaden.
Arbetsintegrerande sociala företag
spelar en viktig roll i samhället
och har flera funktioner som stöd för personer i behov
av arbete och rehabilitering,
Individens behov
som producenter av service,
av rehabilitering
tjänster eller produkter och
och arbete
som del av samhällsnyttan.

Marknadens
behov av produkter
..
och tjanster
Arbetsintegrerande
..
socialt foretagande

Våra verksamheter bygger på delaktighet och
alla som blir deltagare hos oss får riktiga och
viktiga arbetsuppgifter som planeras efter
uppsatta mål, erfarenhet, behov, utbildning,
intressen och tillgången av platser.
Deltagare hos oss har även möjlighet att lära
sig nya färdigheter och kunskaper eller att
prova på ett helt nytt yrke Våra verksamheter har en arbetsmiljö som hjälper och
uppmuntrar deltagarna att bygga sin
kompetens och att utvecklas.
Vi anordnar även kurser med lärare
eller yrkeskunniga från andra företag
och organisationer - om vi vill ta in
specialkompetens, utveckla en
verksamhet eller om det
finns intresse inom ett
visst område hos våra
deltagare.
..
Samhallets behov
av rehabiliterings..
och arbetstillfallen

Våra stödformer

Arbetsträning - En period med träning
som förbereder deltagaren på återgång
eller inträde på den ordinarie arbetsmarknaden. Anpassad miljö med arbetsuppgifter under handledning. Planeras
utifrån deltagarens behov, förmåga, mål
och förutsättningar. Utvecklingen återkopplas och bedöms med avstämningsmöten, råd och rekommendationer.
Fördjupad bedömning - En period med
kartläggning av arbetsförmåga och förutsättningar under handledning och stöd.
Arbetsförmågan och utvecklingen återkopplas och bedöms med avstämningsmöten, råd och rekommendationer.
Meningsfull sysselsättning - Möjlighet
att få riktiga och viktiga arbetsuppgifter
under handledning i en strukturerad och
anpassad miljö. För ökad livskvalité, ett
bättre mående och gemenskapen på en
stödjande och trygg arbetsplats.
Arbetslivsomväxling - Möjlighet att ta
en paus från sitt ordinarie arbete för att
få stöd och en nedväxling i livssituation
eller tempo. Gemenskap på en arbetsplats
med stöttande och förstående omgivning
som motverkar långtidssjukskrivning,
ökad distans till arbetsmarknaden eller
isolering. Efter perioden hos oss kan
deltagaren vara redo att återvända till sin
ordinarie arbetsplats eller börja en ny fas
i sitt arbetsliv utifrån de förutsättningar
som finns.

