Månadsblad för mars -15.
Hej!
Under mars månad har verksamheten snurrat på som vanligt. I Snickeriet har det restaurerats
möbler som bara hinner ner till Butik UNIK så är de sålda. Det innebär att
Transportgruppen jobbar hårt som alltid. I Hunddagis har det varit full fart med många
promenader i det begynnande vårvädret. Köks/städgruppen förser oss med god hemlagad
mat och välstädat hus.
10/3 presenterade vi vår verksamhet för Omsorgsnämnden i Unikhuset.
20/3 höll vi ett nätverksmöte för en deltagare, ett arbetssätt som vi mer frekvent ska erbjuda
våra deltagare i framtiden.
26/3 träffades samverkansgruppen kring unga med psykisk ohälsa. Samverkansgruppen heter
framöver Samsyn.
Vi har beslutat att söka pengar ur FINSAM (finansiella samordningsförbundet) för att få igång
”En väg in” i Ljusdal, en samverkan mellan Kommunen, AF, Landsting och FK där vi delar
på en lokal och underlättar för våra kommuninvånare att få rätt hjälp och stöd!
Fredagar har ägnats åt:
6/3 Friluftsdag i Kajevall
13/3 Utbildning & vägledning med Anita Rohde från UC
20/3 studiebesök i Söderhamn på Yrkesakademin
27/3 Tidigare deltagaren Maria höll föredrag om hur tiden på UNIK hjälp henne att komma vidare i livet till idag
jobb och välbefinnande. Vi jobbade också med yrkeskompassen från Arbetsförmedlingens webbsida. (frågor
som leder en till vilket yrke som man passar för och hur framtidsutsikten är för att få jobb inom detta yrke.)

Nuläge: mars
Under månaden har 20 personer varit inskrivna i verksamheten varav 4 av dem ute på praktik.
Hittills har sammanlagt 281 personer varit inskrivna i verksamheten.
Av dessa har 153 personer slutat på Unik då de har egen/delvis egen försörjning,
57 personer har fått arbete.
94 personer har börjat studera alt. aktivitet via AF.
2 person har fått aktivitetsersättning.
Gå gärna in och titta på vår verksamhet på hemsida:
www.ljusdal.se/unik
Glad Påsk önskar personalen på UNIK

