Norrköpings kommun
För dig. För alla. För det goda livet.
I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden.
Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och
leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område.
Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara
begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra
9 000 medarbetare.
Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende,
näringslivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt,
spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.
Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på www.norrkoping.se
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VÅRD-OCH OMSORGSKONTORET

Vad är Aktema?

Hur går det till?

Aktema är en del av daglig verksamhet inom vård- och
omsorgskontoret i Norrköpings kommun. Här arbetar vi med
att stötta personer med funktionsnedsättning i åldern 18–67 år
till meningsfull sysselsättning eller arbete utifrån individuella
behov och förutsättningar.

När vi får kontakt med en intresserad arbetsgivare börjar vi
med ett studiebesök. Om ni och personen vid denna träff tycker
att det känns bra inleder vi med en prövotid på cirka en månad.
Detta för att ni ska få möjlighet att känna er för. Om personen
efter prövotiden får fortsatt sysselsättning på er arbetsplats,
kommer vi tillsammans överens om hur vår fortsatta kontakt
ska se ut. Vi formar stödet utifrån de behov, förutsättningar och
önskemål som finns.

En arbetsmarknad för alla!
Som arbetsgivare kan du göra en insats för ett arbetsliv där alla
som vill är välkomna att bidra efter förmåga.

Försäkring

Personen som får sysselsättning hos er får möjlighet att göra en
insats och chansen att ingå i en social gemenskap. Han eller
hon kan i sin tur bidra med nya perspektiv och mångfald som
kan skapa en mer dynamisk arbetsplats.

Personen har sin försörjning via Försäkringskassan eller annan
myndighet. Det ni bidrar med är er tid och ert engagemang.
Personen omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Målet är att personen ska kunna nå och behålla sin
sysselsättning. Därför arbetar vi med individuellt anpassat stöd
till både personen och arbetsplatsen.

Kontakt
Om du vill ha kontakt med oss på Aktema når du oss genom
kommunens växel:
Telefon: 011-15 00 00
E-post: dagligverksamhet.aktema@norrkoping.se

