Alla har rätt till en framtid!
No limits är en nystartad verksamhet

som drivs av ABF som under många år haft
utvecklande verksamhet för personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden.

NO
LIMITS

No limits bygger på

trestegsmodellen
Förebygga - Förbereda - Förverkliga.

No limits fokuserar på människors styrkor och tillgångar.

Våra kännetecken är:

■ Folkbildning
■ Kvalité
■ Idéutvecklare
■ Samarbetspart
■ Pedagogisk resurs

Arbetarnas Bildningsförbund

www.abf.se

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

No limits för:
Deltagare

No limits är en utvecklande verksamhet

för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. De får möjlighet att utveckla
sin arbetsförmåga, förverkliga sin personlighet och stärka sitt självförtroende bekräftat i samspelet med andra människor i en
social arbetsgemenskap. Verksamheten
fokuserar på deltagarens tillgångar och
varje deltagare får stöttning i arbetet
utifrån sina behov, men bär ansvaret själv.

No limits fokus ligger på bild, ljud, film,

media, data, katalogisering och social omsorg. Inom dessa områden kan deltagarna
utvecklas i sin takt. Genom ABFs nätverk
får deltagarna möjlighet att praktisera
utifrån sin unika kompetens och vilja på
föreningar, organisationer och ABFs mötesplatser.

No limits ger ungdomarna den självklara
rätten att känna att de har samma möjlighet som andra ungdomar till arbete, eget
boende och ett socialt liv, även om vägen
dit kan vara längre och krokigare.

www.abf.se

Som deltagare får man en
utvecklande verksamhet att gå till där man
arbetar med något man själv tycker om och
är trygg att utvecklas i. Man får en samhörighet, en ledare som ser deltagarens unika
förmåga och utvecklingsmöjligheter, samt
möjligheter att praktisera inom ett område
man är intresserad av. Kunskaperna som
deltagarna har kan de testa och utveckla i
tjänster som efterfrågas i samhället.

Förälder

Som förälder får man en avlastning i arbetet med att ge sitt barn/tonåring
tillfredsställande sysselsättning och får
också möjlighet att träffa andra föräldrar i
en utvecklande verksamhet.

Uppdragsgivare För uppdragsgivaren

är verksamheten ett komplement till den
kommunala verksamheten. Tillsammans
skapar deltagaren, föräldrar och verksamhetsledare en handlingsplan som stäms av
med uppdragsgivaren. En kontinuerlig utvärdering av verksamheten sker och delges
uppdragsgivare.

Lokal och öppettider

Lokalen No Limits ligger på
Göteborgsvägen 7-9 i Uddevalla
och är öppen kl 13 - 19 måndag - torsdag.

Anmälan och förfrågningar

Hör av dig till verksamhetsledaren
Bo Olsson på 0735 - 19 21 02
mail: bo.olsson@abf.se

www.abf.se

