iNDA.NU
Vi erbjuder daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Om företaget
iNDA.NU utvecklar människor och verksamheter genom att erbjuda personella resurser,
utbildning och konsultation. Verksamheten har funnits sedan 2010 och har sin bakgrund i
SATSA-projektet som drevs från 2008 via Samordningsförbundet i Örebro och Örebro
kommun. Förutom daglig verksamhet erbjuder iNDA.NU även andra tjänster för att stödja
personer till arbete, bemanning till företag, konsultations- och utbildningsinsatser.
Värdeord för iNDA.NU är kompetens, kvalitét, engagemang, affärsmässighet och respekt. Dessa
värdeord genomsyrar hela verksamheten och är viktiga för ledningen och personalen i företaget
att ständigt hålla levande.

Inriktning
Daglig verksamhet iNDA.NU riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som vill utveckla sin arbetsförmåga och
närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Daglig verksamhet iNDA.NU erbjuder en tydlig
arbetsinriktning vilket innebär att varje person som är aktiv hos oss ska kunna utveckla sina
förmågor och närma sig arbetsmarknaden. Vi vet att alla människor har en förmåga och ger varje
individ stöd utifrån de förutsättningar som finns. Målen kan se olika ut, anställning kan vara målet
för vissa personer medan det för andra är att hitta en meningsfull sysselsättning för att fortsätta
utvecklas.

Profilering
Hos personalen inom iNDA.NU finns speciell kompetens och erfarenhet för att stötta personer
med Aspergers syndrom/högfungerande autism och även andra funktionsnedsättningar inom
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)/psykiatri att närma sig arbetsmarknaden. Inom
iNDA.NU finns även ett stort kontaktnätverk av företag och arbetsgivare som är värdefullt och
underlättar vid anskaffning av externa platser.
Daglig verksamhet iNDA.NU arbetar utifrån ett anpassat arbetssätt för personer med NPF
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som bygger på tydliggörande pedagogik och metoden
Supported employment (en metod för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning som vill
ha ett arbete). Vårt arbetssätt lägger stor vikt på förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande
och individanpassning vilket skapar trygghet och förtroende för personer i verksamheten.
Hos iNDA.NU är varje person viktig och vi arbetar tillsammans fram en individuell planering
utifrån önskemål och individuella förutsättningar. Inom iNDA.NU finns möjlighet att få en
fördjupad kartläggning för att få fram sina styrkor och stödbehov/anpassningar utifrån
arbete/sysselsättning och även att delta vid seminarier/gruppaktiviteter kring arbetsliv och
arbetsmarknad.

Ringa oss gärna om du har några frågor och välkommen på studiebesök!
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Hemsida: www.inda.nu
Föreståndare: Anna Bylin
Tel: 0707-88 44 40
Telefontider kl. 8-17
E-post: anna.bylin@inda.nu
VD: Joakim Larsson
Tel: 076-107 01 41
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Verksamhet
Egen verksamhet

Externa platser

Beskrivning

Daglig verksamhet iNDA.NU erbjuder placering inom sin egna
verksamhet på Adolfsbergsvägen 2-4 där det finns ett urval av
arbetsuppgifter inom lager och produktion som t.ex. paketering,
etikettering, montering.
I verksamheten finns även en köksgrupp med arbetsuppgifter som
t.ex. diskhantering, torka bord, bakning, ta fram recept, planering av
inköp. Köksgruppen har begränsade uppgifter och kan därför inte
erbjudas på heltid.
Öppettider kl. 8.00 - 16.00. Lokalerna har god tillgänglighet samt fri
parkering.
Daglig verksamhet iNDA.NU erbjuder placering på en extern
arbetsplats hos företag/verksamhet utanför iNDA.NU. De externa
platserna matchas och anpassas utifrån din profil. iNDA.NU har ett
gediget nätverk av arbetsgivare inom många branscher vilket ökar
möjligheterna att lyckas med att hitta en plats med rätt matchning
och utifrån önskemål.

Frågor? Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

