Sedan hösten 2019 erbjuder vi Daglig Verksamhet Solna! Vi finns i Huvudsta centrum på samma plan som
tunnelbanan.
Daglig verksamhet (DV) är en insats som beviljas av kommunen till personer i yrkesverksam ålder som
tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS. Vår dagliga verksamhet vänder sig särskilt till dig med neurologisk
funktionsnedsättning (exempelvis cerebral pares) och/eller neurologiska symtom.
På Move & Walk Daglig Verksamhet är den Konduktiva Pedagogiken (KP) med oss hela arbetsdagen. Vi
förbereder våra kroppar varje dag med ett program utformat av Conductorer (stödpedagoger särskilt utbildade
i Konduktiv Pedagogik). Vi arbetar tillsammans efter våra olika förutsättningar och stöttar varandra. Det är viktigt
för oss att ha kul på jobbet!
Hur arbetsdagen ska se ut får du vara med och bestämma själv. Vi har olika arbetsuppgifter som vi erbjuder,
exempelvis posthantering, kaffeservering, reparationer eller odling. På morgonsamlingen får du välja vad du vill
arbeta med under dagen. Vi ser gärna att du tar med dig ett gå- eller ståhjälpmedel till DV om du har ett sådant,
så du kan arbeta i olika ställningar och fortsätta att stärka kroppen. Vi som jobbar på DV är utbildade för att
arbeta med KP. Vi har en egen Conductor och all personal får löpande utbildning i KP.
Alla verksamheter inom Move & Walk har en nära samverkan och vi på DV hjälper gärna till där det behövs
hjälp med något. Kanske behöver assistansen hjälp med att förbereda en konferens eller skolan hjälp med att
skruva ihop stolar? DV fungerar som navet i vår organisation och får andra verksamheter att fungera också. Vi
skriver även ett nyhetsbrev ihop tillsammans med DV Göteborg, kanske är du vår nästa grävande journalist?
Vi försöker vara ute så ofta vi kan och en dag i veckan är reserverad för utflykter och utevistelse. Nu, med
rådande pandemi, ersätter vi utflykterna med promenader och aktiviteter i närområdet.
Du har rätt att välja din dagliga verksamhet. Bor du i Solna eller Stockholms stad så har vi avtal med kommunen,
och då berättar du bara för din handläggare i samband med att du får daglig verksamhet beviljad att du vill
börja hos oss. Bor du i en annan kommun? Kontakta oss så kan vi stötta dig i ansökan.

HAR DU FRÅGOR KRING ANSÖKAN ELLER SUGEN PÅ ETT STUDIEBESÖK?
Kontakta enhetschef Zoe Primus på 08-6249993 eller zoe.primus@movewalk.se
Du kan också få mer information på vår hemsida http://movewalk.se/daglig-verksamhet

