Daglia AB
Vi erbjuder daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Daglia AB erbjuder dig som har LSS-beslut om daglig verksamhet en möjlighet att utvecklas
tillsammans med andra. Daglia har sina lokaler i Mellringe på Återbruksvägen 9 i ett lugnt
område med naturen in på knutarna. Deltagaren ingår i en grupp som leds av en erfaren
handledare och man är en vecka i mat-gruppen, nästa vecka i ute-gruppen för att sista
veckan tillhöra inne-gruppen. Lunchen bjuder Daglia på. Vi tror att god hälsa är något som
ger bra mående så promenader och träning ingår varje vecka. Daglia har tillstånd att ha 25
stycken deltagare.

Verksamhetsbeskrivning
Daglia har tre inriktningar
1. Utegruppen
Utegruppen sysslar med fastighetsskötsel på olika företag i Örebro. Vi klyver och levererar ved till
kunder, det finns även tillgång till snickeri & måleriverkstad.
2. Mediagruppen
Mediagruppen erbjuder flera alternativ. Gillar man musik så har vi en studio där man spelar in låtar
man själv skrivit, covers eller något annat med musiktema. Är det film man tycker om så har vi
utrustning för att skapa film/foto. Vi har även en tidningsredaktion där man arbetar med olika
reportage till verksamheten. Paketeringsjobb till företag kan också förekomma.
3. Köksgruppen.
I vårt fina restaurangkök lagas dagens lunch till verksamheten mån – fre. Och även till en grupp
elever från Liaskolan.
I köksgruppen får du varierande arbetsuppgifter inom matlagningsyrket.

Mer om Daglia
Verksamhetsidé
Daglia har som ambition att vara nyskapande inom den dagliga verksamheten i Örebro. Vi vill
erbjuda en stor variation av arbetsförberedande inslag och vill uppmuntra till spännande aktiviteter
och gemenskap.
Verksamhetens mål
Daglias mål är att öka din självständighet och delaktighet i samhället. Hos oss ska du känna dig trygg,
mötas med respekt och få möjligheten att utvecklas.
Kompetens
All personal har lång erfarenhet av att jobba med personer inom AS (autismspektrum) och olika
funktionsnedsättningar. Personalen har också särskild utbildning för att jobba med målgruppen. Vår
ambition är att följa forskning inom området och att kontinuerligt uppdatera våra utbildningar.
Kommunikation: svenska, engelska, tydliggörande pedagogik samt tecken- och bildstöd.
Så här arbetar vi med kvalitet
Utgångspunkten är varje deltagares genomförandeplan som ligger till grund för vilka aktiviteter den
enskilde deltar i inom Daglias utbud. Genomförandeplanen följs upp med regelbundna
uppföljningsmöten för att säkra en god kvalitet på insatsen.
Klagomål på verksamheten kan lämnas muntligt eller skriftligt, och om så önskas, anonymt i en
brevlåda i verksamhetslokalen.
Delaktighet och inflytande
Verksamheten lägger stor vikt vid varje deltagares inflytande och medbestämmande. På veckovisa
verksamhetsträffar utvärderas veckan som varit tillsammans med deltagare och personal. Syftet med
mötet är att ge deltagarna möjlighet att reflektera över veckan som varit, kvalitet på utfört arbete,
händelser som påverkat den enskilde samt andra händelser i samband med arbetet som bör
uppmärksammas. Daglias personal kommer att uppmuntra den enskilde att framföra sina önskemål
och åsikter. Ibland har vi också enskilda samtal med personal och deltagare för att utvärdera veckan.
Öppettider och tillgänglighet
Daglia är öppet alla helgfria vardagar mellan 8.00-15.30, lokalen är belägen på Återbruksvägen 9 i
Mellringe på väster i Örebro. Lokalen är handikappanpassad, har tillgång till matrum/vilorum och
ligger i markplan.

Kontaktuppgifter Daglia AB
Telefon 070-317 96 04
Postadress: Pilgatan 3 70363 Örebro
e-post info@daglia.se
Hemsida: Daglia.se
Verksamhetsansvarig: Owe Pettersson 0706–431690
Föreståndare: Anna Bylin 070–7884440

