Vill du veta mer?

••• Jobbsupport

Kontakta någon av Jobbsupports arbetskonsulter via

jobbsupport@soc.lulea.se

Anpassad sysselsättning
genom stöd och vägledning

Stöd och vägledning till en meningsfull vardag
Vad är Jobbsupport?

Hur fungerar Jobbsupport?

Jobbsupport fungerar som ett stöd för dig i att hitta en meningsfull vardag.
Tillsammans med en arbetskonsult görs en kartläggning.
Utifrån vad kartläggningen visar tas en praktikplats fram genom
samverkan med olika arbetsplatser runt om i samhället.
Jobbsupport samverkar också med Socialförvaltningens företagsgrupper
och andra dagliga verksamheter.

För vem finns
Jobbsupport?

Vad är bra
med Jobbsupport?

• För dig som bor i Luleå Kommun.

• Du får stöd och vägledning utifrån
dina förväntningar och mål.

• För dig som är 18-65 år.
• För dig som har blivit beviljad
daglig verksamhet eller
sysselsättning enligt Lagen om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) eller
Socialtjänstlagen (SoL)*
* Du ansöker om detta hos handläggare på
Socialförvaltningen

• Du får en sysselsättning som
passar just dig.
• Du kan öka dina förutsättningar
till en meningsfull vardag.
• Du kan utveckla din
självständighet och delaktighet
i samhället.
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Kartläggning

Denna period kan pågå några veckor upp till någon månad.
Tillsammans med dig tar vi reda på dina förväntningar och mål.
Vi pratar om dina tidigare erfarenheter av utbildning, praktik,
sysselsättning och/eller lönearbete. Vi tar reda på hur din
motivation och aktivitetsförmåga är och samtalar om dina
intressen, personliga egenskaper och vad du trivs med för typ
av miljö. Slutligen gör vi en sammanfattning av vad du behöver
för arbetsuppgifter, miljö och handledning.
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Erbjudande av plats

Utifrån kartläggningen söker vi lämplig plats för din
sysselsättning. De verksamheter som kan vara aktuella är:
• individuell praktikplats på arbetsplats ute i samhället
• Socialförvaltningens företagsgrupper ute i samhället
• Socialförvaltningens dagliga verksamheter

3

Start och stöd

Tillsammans gör vi studiebesök på verksamheten vi valt ut.
Vi gör en skriftlig individuell planering innan start.
Vi anpassar planering och introduktion efter dina behov, när
det gäller miljön, tider, uppgifter, instruktioner och handledning.
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Uppföljning

Regelbundna uppföljningsmöten sker tillsammans med dig.
Detta görs för att se till att din dagliga verksamhet eller
sysselsättning fungerar så bra som möjligt utifrån just dina
förväntningar och mål.

