
Innehållet i Dialog DV lämnar utrymme för individuella 
lösningar som ger livskvalitet åt Dig som deltar. För att 
tillgodose lagen intention och för att Du som är beviljad 
insats om daglig verksamhet ska lyckas med Din vision är 
nyckeln samverkan med Din omgivning. Forum för denna 
samverkan och dialog för att kunna enhetlig stötta Dig är 
något vi på Dialog DV eftersträvar, uppmuntrar till och 
håller levande.  

Tillsammans bygger vi och designar vår framtid och vardag! 

Vi på Dialog DV anser att alla människor i samhället har 
förmågor att integrera, hitta en roll och bidra till sin egen 
utveckling likväl samhällets i sig. Stödet vi erbjuder byggs på 
kontinuitet, relationer och långsiktighet. 

Verksamheten till sitt innehåll präglas av ledord: 
– Kulturellt samförstånd
– Hållbar miljö & klimat
– Socialt stöd med öppen hand

Tillsammans utformar vi det stöd Du önskar i syfte att föra 
Dig och din omgivning närmare varandra så att mer 
långsiktiga och långvariga relationer kan byggas upp, likväl 
de produktiva såsom de sociala. Våra arbetsmetoder och 
förhållningssätt byggs på just denna kontinuitet och därför 
ser vi till att Dina egna visioner och mål är tydliga, realistiska 
och kan uppnås. 

Dialog DV 

Våra lokaler på Nygatan 38 (ca 1 000kvm) är lättillgängliga 
och har en attraktiv placering i det centrala Örebro nära till 
allt man kan tänka sig. Möjligheter till grannsamverkan 
ifråga aktiviteter och sysselsättning är stora, alltefter vad 
som efterfrågas. Lokaler är fullutrustade för aktiviteter inom 
vår inriktning med flertal danssal, en scen, ett Musik & 
IT/Media rum, entrén med eget förvaringsskåp, gemensam 
yta och plats för daglig dialog, mingel och förtätning av 
medhållen mat, en HPC/RWC, två omklädningsrum med 
toaletter, med mera. 

Vår vision är att Dialog DV blir en mångkulturellt daglig 
verksamhet för kultur och att vi blir en del av 
kulturprogrammet och aktiviteter i Örebro kommun.  

Våra basaktiviteter är Musik, Dans, Dansgympa & Teater. 
Befintliga och nya aktiviteter utvecklas kontinuerligt i 
samråd med Dig och övriga deltagare. Alla moment i våra 
aktiviteter planeras och utförs med hållbarhet som 
miljöaspekt. Du kommer att få möjlighet att delta i dessa 
olika moment, både i grupp och självständigt.  

En daglig verksamhet enligt 
LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

Inga visioner eller drömmar 
är omöjliga att uppnå! 

Vi som jobbar på Dialog DV: 

Lenette Andersson, socialpedagog, 
Natur & Samhälle 

Cecilia Fryxell, Dans, Gympa, Natur 
& Samhälle

Ellie Herbertsson, kvalitetsutvecklare 
Skapa Mer & Teater 

Jesper Axelsson, Musik

Albin Demo, Media 

Melissa Ajosmäki, Teater

i nära samarbete med 

Nerikes Dansinstitut 

Nya Teatern 

King Cobraz, dansgrupp 

Diverse förskolor i Örebro & Kumla 
kommun, mf 

Antal platser 
Nygatan 38: 40 platser 

Läs mer om Dialog DV 

https://www.dialogdv.se/


Dialog DV Boutique 

Enhetens verksamhet har tillgång till två lokaler, en på 
Änggatan 5 och en på Änggatan 14A. Båda är 
lättillgänglig och nära det centrala Örebro. Möjligheter till 
att kombinera sysselsättning med aktiviteter på Nygatan 38 
finns och grannsamverkan ifråga aktiviteter och 
sysselsättning är stora, alltefter vad som efterfrågas. Båda 
lokaler är på ca 75kvm, utrustade för aktiviteter inom 
inriktning estetisk hantverk och humanitär verksamhet där 
fokus läggs på mottagning, sortering och leverans av 
barnartiklar. Delad yta för försäljning och utställning, 
arbetsstationer, gemensam yta för samtal/umgänge/
matförtätning och avskärmad del för vila/samtal mellan 
dessa två lokaler. Möjligheter till förvaring av medhållen 
mat, beställa mat eller äta ute finns, en 
HPC/RWC per lokal, personlig förvaringsskåp, med mera. 

Basaktiviteter på Dialog DV Boutique är Socialt stöd med 
öppen hand & Estet. Befintliga och nya aktiviteter utvecklas 
kontinuerligt i samråd med Dig och övriga deltagare. Alla 
moment inom ramen för våra aktiviteter planeras och 
utförs med hållbarhet som miljöaspekt. Du kommer att få 
möjlighet att delta i dessa olika moment, både i grupp och 
självständigt.  

Estet 
Du får möjlighet till att lära dig och vara med i tillverkning 
och försäljning av hantverk och konstalster skapade av Dig 
tillsammans med övriga på Dialog DV Boutique. 

Socialt stöd med öppen hand 
Du får möjlighet till att forma och utforma, från en vision till 
handling, där vi lägger fokus på insamling, inköp, försäljning, 
sortering och distribution av diverse barnartiklar till barn i 
behov av stöd och hjälp i närsamhället. Mer om alla dessa 
moment som ingår i aktiviteten Socialt stöd med öppen 
hand hittar Du på vår hemsida. 

En daglig verksamhet enligt 
LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

Inga visioner eller drömmar 
är omöjliga att uppnå! 

Vi som jobbar på Dialog DV 
Boutique: 

Anna Strid

Zina Albawabiji

Erna Demo

Albin Demo

Antal platser: 20 

Läs mer om Dialog DV Boutique 

Fatmir Demo, verksamhetsansvarig

Ermina Durakovic, samordnare

Jasmina Löwenborg, ekonom/HR 

https://www.dialogdv.se/boutique.html


Röd tråd-från vision till uppfyllelse 
Din dagliga verksamhet på Dialog DV utgår från ett 
individuellt schema med de aktiviteter Du valt.  

Schemat är levande dokument och Du påverkar det genom 
en kontinuerlig dialog med din fadder och handledare. 
Genom ett individuellt schema möjliggörs Du att testa olika 
arbetsmoment under veckans gång, umgås och träffa olika 
personer i sin omgivning (om det är något Du föredrar) och 
få en kontinuerlig feedback med utgång i de målen/delmål 
Du satt upp. På detta sätt är Du i högsta grad delaktig ifråga 
Din dagliga verksamhet och kan uppleva stor känsla av 
självbestämmande. Du får kvittens på dina framsteg och 
lägger själv fram de justeringar Du själv vill, kontinuerligt, allt 
närmare Din Vision. Din dagliga verksamhet hos oss ska 
genom våra aktiviteters uppbyggnad och syfte möjliggöra 
en tydlig och uppföljningsbar utveckling för Dig. Du bistås i 
realtid möjlighet till att utvärdera dina delmål, göra 
nödvändiga justeringar och sätta upp nya delmål som ska 
ha tydligt samband med huvudmålet med din dagliga 
verksamhet.   

Personal & kompetens  
Utöver yrkesroller som stödbiträde, stödassistent eller 
stödpedagog innehar medarbetare på Dialog DV roller och 
kompetenser som musikpedagog, teaterpedagog och 
danspedagog. Alla medarbetare utför sitt arbete med 
grunden i VISA (Visuellt, individuellt, strukturerat arbetssätt), 
Delaktighetsmodellen och AKK (Alternativ kompletterande 
kommunikation). Aktiviteter och tydliggörande är individuellt 
anpassat för att du ska ha största möjliga inflytande och 
delaktighet i din dagliga verksamhet.  

Via dialog och kartläggning av de utvecklingsområden Du 
önskar utvecklas i ser vi till att relevanta aktiviteter möjliggörs. 
Detta utifrån verksamhetens inriktning. Det vi vill 
åstadkomma med våra aktiviteter är att Du själv kan 
uppleva en röd tråd i sin egen utveckling, en karriärstege. 
Mer om oss att läsa via vår hemsida https://dialogdv.se   

Kvalitetsarbete  
Att arbeta med kvalitet innebär att vi är en ständigt lärande 
organisation. Varje individ ska känna sig trygg och säker 
med stödet i det dagliga arbetet och sysselsättning på 
Dialog DV. Genom vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Syftet är att säkra utförandet av 
omsorg, stöd och service.  

Synpunkter & klagomål  
Tala i första hand med personal 
eller verksamhetsansvarig på 
Dialog DV. Du kan också vända 
dig till direkt till Örebro kommun. 

För mer info om synpunkter & 
klagomål ta del av Välkommen 
att tycka till-broschyren på vår 
hemsida. 

KONTAKT 

Fatmir Demo, 
verksamhetsansvarig 
076-568 46 59
fatmir.demo@dialogdv.se

Ermina Durakovic, 
samordnare 
073-746 37 78
ermina.durakovic@dialogdv.se

Vid besök till verksamheten: 
Ellie Herbertsson, 
Kvalitetsutvecklare 
076-005 48 39
ellie.herbertsson@dialogdv.se

WEBBPLATS: 
https://dialogdv.se 
E-POST:
kontakt@dialogdv.se 

Postadress:  
Box 118, 692 22 Kumla 
Verksamhet:  
Nygatan 38, 702 11 Örebro 

Org nr: 559186–0100 
Org-form: privat 

https://dialogdv.se/
mailto:fatmir.demo@dialogdv.se
mailto:ermina.durakovic@dialogdv.se
mailto:ellie.herbertsson@dialogdv.se
https://dialogdv.se/
mailto:kontakt@dialogdv.se

	KONTAKT



