Enskilda företagsplatser
Är en verksamhet för de personer som står närmast arbetsmarknaden.
En handledare arbetar här med att hitta platser utifrån varje brukares
behov samt att stödja de som finns ute på olika arbetsplatser i
kommunen. Samarbete bedrivs med ett flertal företag och med olika
avdelningar inom Sollefteå kommun.
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Dagliga verksamheten vänder sig till personer som tillhör personkrets 1
eller 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ).
I Sollefteå kommun bedrivs verksamhet fem dagar per vecka måndag-fredag
med undantag för Café Jawist som även har öppet de lördagar som Bilbolaget
håller öppet.

Dagcenter
Sollefteå Dagcenter
Här finns två grupper, vilka är speciellt inriktade på verksamhet för
personer med stora funktionsnedsättningar. I dessa grupper arbetas
det mycket med stimulans av kroppens alla sinnen genom t.ex. att baka,
måla och sjunga tillsammans. Annan verksamhet vid Dagcentret är bland
annat odling av blommor och rullstolsdans.
Junsele Dagcenter (Björnen)
Här är stimulans av kroppens olika sinnen en viktig del av verksamheten.
Vid Dagcentret bedrivs även vedhantering, återvinning och olika former av
handarbete.

Café-verksamhet
Café Jawist
Café Jawist bedriver sin verksamhet i Bilbolagets lokaler på Övergård i
Sollefteå.

GB-Café
En cafeteria vid gymnasieskolan Gudlav Bilder i Sollefteå. Utöver sysslorna
i caféet ingår också att hjälpa till i skolans matsal.

Företagsgrupper
Aquarenagruppen
Aquarenagruppen finns, som namnet säger, i Sollefteå badhus Aquarena
och utför där olika sysslor som t.ex. städning i gymavdelningen samt
sköter tvätten av personalkläder och handdukar. De hjälper även till i
badhusets café.
Vallagruppen
Är en grupp som arbetar på Vallaskolan och Lillängets skola i Sollefteå.
De utför diverse göromål som t.ex. återvinning av papper, kopiering av
material till lärarna, hjälper till i fiket och ställer ut frukt i klassrummen.
Erikshjälpen
På Erikshjälpen ingår rengöring och lagning av de saker som lämnas in
samt försäljning.
Vedfixarna
Bedriver sin verksamhet i Sollefteå med bland annat vedhantering och
vedförsäljning. Kommunal mat- och medicinkörning, olika uppdrag vid
gymnasieskolan samt citystäd tillhör också gruppens uppgifter. Utifrån
säsong även snöskottning och gräsklippning.

Café Solgården
Bedriver sin verksamhet vid Solgårdens servicehus i Sollefteå,
och caféet är en del av gruppens verksamhet. Övriga arbetsuppgifter innebär
bl.a. olika serviceuppdrag på Solgården.

Fixarna-Lantgård är en del av Fixargruppen som arbetar på en
hästgård. De utför alla olika sysslor som behöver utföras på en gård,
som att röja sly, mocka, laga och måla hopphinder, baka och laga mat.

Café Hågesta
Caféet bedrivs i gymansieskolans lokaler på Hågestaområdet i Sollefteå.

Fixarna Fritid
Fixarna fritid bistår kommunens fritidsverksamhet med diverse
uppdrag.

