
På Cameleonten är det brukarens intressen, styrkor och behov som styr över hur 
dagen ser ut. Vi vill att man som brukare ska utvecklas hos oss, men vi vet också 
att dagsformen kan variera och anpassar arbetsuppgifter efter det man behöver 
just nu.

Under veckan deltar man i en eller flera friskvårdsaktiviteter. Det kan vara 
promenader, simning och/eller bowling. Till friskvård räknar vi också kulturella 
upplevelser som film, picknick och museibesök.

Cameleonten är en arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil som 
vänder sig till brukare med utvecklingsstörning och/eller diagnos inom 
autismspektrumtillstånd. Med kompetenta och engagerade medarbetare 
fokuserar vi på faktorer som befrämjar hälsa och ett meningsfullt liv för våra 
brukare. Cameleonten erbjuder individanpassad sysselsättning samt olika 
gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Cameleonten Daglig Verksamhet är en del 
av Utbildningspedagogik Sverige AB.

Daglig verksamhet med arbetsinriktning



I seccondhand butiken får man vara med och ta 
emot kläder, göra i ordning dem och sälja dem. 

Lagerarbete är ett exempel på arbete man kan få 
med hjälp av Cameleonten Daglig Verksamhet 

Box 587
192 05 Sollentuna
Besök Edsbergs Torg 1
08-517 07 145 
up.se/cameleonten

Cameleonten aktivitet
Här har man, i mån av plats, 
möjlighet att välja arbets-
uppgifter i Secondhandbutik, 
i fastighetsgruppen Solhjulet 
eller i gruppen Sinnesro. När 
du har arbetat en tid ut-
värderar du dina arbets-
uppgifter tillsammans med 
din stödperson. Utifrån 
resultatet av utvärderingen 
så utformas ett grundschema 
med fasta arbetsuppgifter.

Förutom grundschemat görs 
även gemensamma utflykter 
utifrån brukarna önskemål 
såsom bowling, museibesök 
Eckerölinjen, mm.

Olika inriktningar

Det finns olika inriktningar 
på vår dagliga verksamhet, 
beroende på stödbehov och 
önskemål. 

Cameleonten
arbetsinriktning
Här har arbetsdeltagaren 
placering på en arbetsplats 
med det stöd som behövs 
från arbetshandledare. Om 
målet är att få en an-
ställning så arbetar vi mot 
detta och hjälper till i 
kontakter med arbets-
förmedling och försäkrings-
kassa.

Det finns också möjlighet 
att göra studiebesök till 
olika arbetsplatser, prova 
olika slags arbeten eller 
kombinera arbetspraktik 
med aktiviteter.


