Kontakta Arbetslivsteamet
För mer information om Homsan och våra dagliga verksamheter är du välkommen
att kontakta:
Peter Sahlin
Johanna van den Bussche
Arbetskonsulent
Arbetskonsulent
08-588 017 17
076-677 53 66

08-680 77 79
072-222 99 10

johanna.bussche@homsan.se

peter.sahlin@homsan.se

Besöksadress Butiken:
Störtloppsvägen 38
129 45 Hägersten
Hitta hit:
T-bana: Västertorp. Från t-banan tar det cirka 5 minuter att promenera till
Butiken.

Daglig verksamhet
Butiken

www.homsan.se

Välkommen till Homsan!
Homsan driver daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS. Vi erbjuder
sysselsättning inom många olika arbetsområden och har verksamheter i stadsdelsförvaltningarna Enskede/Årsta/Vantör, Hägersten/Liljeholmen,
Skärholmen och Huddinge kommun.
Homsan startade 2010 och är ett familjeägt företag med närhet till
beslut och med ett stort personligt engagemang.

Butiken
I Västertorp ligger Homsans secondhandbutik En gång till som säljer barnkläder,
böcker och leksaker. I butiken driver vi också en daglig verksamhet. Verksamheten
vänder sig till personer med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/
eller ASD/Asperger syndrom.

Måltider: Du kan ta med egen matlåda eller köpa lunch för 27 kronor/lunch.
Homsan bjuder på kaffe/the.
Inflytande: Tillsammans med din stödperson upprättas en genomförandeplan och
du får ett individuellt arbetsschema. Du ges alltid möjlighet att arbeta både individuellt och i grupp. Planerings– och demokratimöten genomförs på alla verksamheter. I vår årliga brukarundersökning har du också möjlighet att påverka din dagliga verksamhet.
Personalens kompetens: I samtliga verksamheter har vi utbildad personal med omfattande erfarenhet av målgruppen samt ändamålsenlig utbildning för inriktningen, t.ex. hantverks-, drama-, och musikpedagoger, kulturvetare, djurvårdare,
socionomer och arbetsterapeuter.
Friskvård: I varje verksamhet finns olika typer av friskvårdsaktiviteter att välja mellan, exempelvis spa, avslappning, sinnesstimulering, gymbesök och promenader.
Aktiviteter: Varje år har vi gemensam vår– och höstfest. Vi gör även utflykter och
går på studiebesök för att få inspiration och nya kunskaper.

Butikssysslor
 Se till att det är fint i butiken, t.ex. att saker ligger/hänger på rätt plats, sortera
och städa.
 Storleksmärka kläder och hänga på galgar.
 Prismärka varor.
 Inreda skyltfönstren efter säsong och sortiment.
 Dela ut reklamblad i närområdet.
Kundbemötande
Ge kunderna service, t.ex. hjälpa dem att hitta rätt varor, packa/slå in varor.
Personlig utveckling och arbetsträning
Här över vi på praktiska arbetsuppgifter och på att ta eget ansvar i att planera, genomföra och slutföra arbetet.

Praktik
Vi tar emot praktikanter i alla verksamheter. Vill
du söka praktik är du välkommen att kontakta
vårt arbetslivsteam.
Du som går i särgymnasiet kan också söka praktik
hos oss.

