Företagets Namn: Impius Utvecklings AB
Adress: Landskronavägen 1
Telefon: 042-499 09 28 (växel) 042-499 09 17 (Camilla Kälvius, föreståndare daglig verksamhet)
Telefontid: 09.00 – 16.00
Fax
E-postadress: camilla.kalvius@impius.se
Hemsida: www.impius.se
Vilka kontaktuppgifter ska publiceras i leverantörspresentation till kunderna?
Samtliga ovanstående kontaktuppgifter önskar vi publicera i leverantörspresentationen till kunderna.
Kortfattad företagsbeskrivning
Impius har gedigen erfarenhet av att möta, leda och stötta individer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, så som Högfungerande autism, Aspergers syndrom, ADHD, OCD etc.. Genom
våra olika verksamheter (skolor, boende och daglig verksamhet) erbjuder vi individer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar personlig utveckling och gemenskap. Vi arbetar utifrån ett
helhetsperspektiv där vi tar till vara på individens styrkor och överbryggar svårigheter.
Inriktning (beskriv inriktning på den dagliga verksamheten)
Sysselsättningarna inom Impius dagliga verksamhet är individanpassade och vänder sig till dig som
söker personlig utveckling och gemenskap. Vi erbjuder sysselsättningar inom våra egna
verksamheter, dessa arbetsuppgifter är framförallt är inriktade på fastighetsskötsel och
restaurangarbeten. Utöver det erbjuder vi även sysselsättningar ute på några av våra externa
samarbetsföretag, där till exempel möjlighet till djurskötsel, produktionsarbete, fastighetsskötsel etc.
finns. Tillsammans utformar vi en sysselsättning utifrån dina intressen, styrkor och förmågor och tar i
så stor utsträckning som möjligt hänsyn till dina önskemål.
Målgrupp (beskriv vilken målgrupp den dagliga verksamheten vänder sig till)
Impius dagliga verksamhet vänder sig till dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som
Högfungerande autism/Aspergers syndrom, som söker personlig utveckling och gemenskap.
Vår personal (beskriv personalens kompetens och specialkompetenser t.ex. teach-metoden.
Vår personal fortbildas regelbundet inom funktionsnedsättnings kunskap, tydliggörande pedagogik,
samtalsmetodik (till exempel motiverande samtal etc.), förhållningssätt enligt KBT etc..
Vem tar emot synpunkter och klagomål?
Föreståndare Camilla Kälvius tar emot synpunkter och klagomål via telefon 042-499 09 17 eller mejl
camilla.kalvius@impius.se.
Hur följer ni upp kvaliteten på utförda insatser?

När du påbörjar din sysselsättning inom Impius dagliga verksamhet sätter du tillsammans med din
mentor upp mål utifrån dina önskemål, samt genomförandeplanen. Dessa mål ligger sedan till grund
för utformningen av din sysselsättning. Arbetet utifrån målen utvärderas och följs upp kontinuerligt i
dem regelbundna veckovisa samtalen med din mentor. Målen uppdateras fortlöpande. Utöver det
gör verksamhetschef tillsammans med personal en kvalitetsberättelse på årsbasis, där arbetet utifrån
genomförandeplanerna analyserar och utvärderas.
Övriga upplysningar

