TRÄNINGSLÄGENHET
Iris Utvecklingscenters träningslägenheter erbjuder eget boende med individuellt upplägg och
jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt
stöd till de boende.
BOENDE
I Iris träningslägenheter bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden.
Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med
husgeråd och tv.
FLEXIBILITET
Vi utvärderar kontinuerligt stöd och behov utifrån de olika stödnivåerna. Våra olika insatser
går att kombinera och vi gör anpassningar efter klientens behov. Målsättningen är att efter
uppgjord plan trappa ner stödet i samband med att den boende blir mer självständig. Vi har
ett nära samarbete med socialtjänsten och genom våra insatser förbereds klienten på ett
självständigt liv eller för andra insatser. Det stöd som är kopplat till lägenheten, och som ingår
i insatsen, är en kontaktperson på 5 tim/vecka. Detta motsvarar ungefär en – två träffar i
veckan. Fler timmar går att lägga till vid behov. Kontaktpersonen ska hjälpa klienten med allt
som har med lägenheten att göra (från tröskeln och inåt i princip).

Det kan ex vara att storhandla, ställa sig i bostadskö och söka bostad, se till att det är städat,
tvätta, stötta klienten/hjälpa till med att laga mat, söka försörjningsstöd och andra myndighetskontakter, skriva cv etc. Kontaktpersonen ska se lägenheten varje vecka. Utöver det har socialtjänsten möjlighet att köpa till kontaktmannatimmar om mer stöd behövs. Vi har också en
insats som heter Startprogrammet med fokus på sysselsättning.
Det som ingår i priset är möblerad lägenhet (hyran inkluderad), kontaktperson 5tim/vecka.
Försörjning får klienten söka på försörjningsstöd om denne inte har annan försörjning. Vid
överenskommelse med socialtjänsten kan vi hjälpa till att dela ut försörjningsstöd och efterfakturera det.

STARTPROGRAMMET
Insatsen Startprogrammet är ett strukturerat program med fokus på en daglig sysselsättning.
En sådan sysselsättning kan vara praktikplats som vi ordnar, eller skola och ibland en kombination av de bägge. I insatsen har klienten en kvalificerad kontaktperson som tar ett helhetsansvar och hjälper till med alla kontakter som finns kring klienten (ringer, påminner, följer med,
hämtar upp), som t ex handledare på praktik, lärare, psykiatri, beroendemottagning, arbetsförmedling etc. I de fall nya kontakter behöver tas hjälper kontaktpersonen till med detta. Tillsammans med det övriga nätverket (familj och vänner) kring klienten jobbar kontaktpersonen
för att denne ska klara att följa den planering som finns. Insatsen blir på det sättet också en
avlastning och stöd till familj och nätverk.
Utöver den dagliga sysselsättningen lägger insatsen också kraft på att försöka få till en
meningsfull fritid. Detta kan naturligtvis se olika ut beroende på intresse och färdigheter/
svårigheter. Vissa vill komma iväg och träna medan andra bara behöver komma hemifrån och
träffa kontaktpersonen.
Kontaktpersonen har daglig kontakt med klienten genom träffar eller telefon för att påminna,
uppmuntra och stötta. Flexibilitet och tillgänglighet är något vi lägger stor vikt vid och klienten
och nätverk kan alltid få tag på kontaktpersonen eller den jour som finns kopplad till alla våra
insatser.
ÖVRIGT SOM INGÅR I INSATSEN ÄR:
• Busskort
• Möjlighet till ersättning (motsvararande
försörjningsstöd) beroende av vilken uppgörelse som finns med handläggare på
socialtjänsten.
• Eventuellt arbetskläder
• Nödvändiga försäkringar

• Referenser från praktikplats
• Grundläggande utbildning som exempelvis
truckkort.
• Möjlighet till körkort.
• Övriga aktiviteter som kontaktperson och
klienten hittar på tillsammans eller
exempelvis träningskort

KONTAKT
Om du vill veta mer om våra träningslägenheter kontakta:
Andreas Riddez
andreas.riddez@irisuc.se
t 0392 375 59

Linda-Ida Joelson
linda-ida.joelson@irisuc.se

