Sysselsättning - presentation av
utförare

LP Kontakten
Presentation av företaget
LP Kontakten är en social verksamhet på kristen grund med Pingstkyrkan i Falkenberg som
huvudman. Verksamheten är den del av LP verksamheten i Sverige (www.lp-verksamheten.nu).
Det finns idag ca 60 kontaktcentra och ett flertal behandlingshem på olika platser i landet Arbetet
har bedrivits med samma inriktning sedan starten 2006. Verksamheten har separat ekonomi och
egna styrdokument. LP Kontakten vänder sig till människor främst i Falkenbergs kommun som har
skiftande sociala problem som missbruk, psykisk ohälsa, långtidsarbetslöshet m m.
Arbetet bedrivs i en öppen miljö där alla är välkomna oavsett livssituation och social status. I
dagsläget är två personeranställda på heltid (verksamhetsansvarig och handledare) och en person
som arbetar frivilligt som handledare i verksamheten. Därutöver finns ytterligare ett antal frivilliga
som resurs till verksamheten. Tillsammans med andra goda krafter i samhället vill vi verka för att
människor i målgruppen blir hjälpta och upprättade till ökad livskvalitet.
Verksamhetsidé
LP Kontakten erbjuder
•
Gemenskap i dagverksamhet måndag till fredag. Människor kan komma och ta en fika
och möta medmänsklighet och värme.
•
Uppsökande arbete, hembesök, sjukbesök till människor i kontaktnätet.
•
Kontaktmöten och sinnesrokvällar.
•
Rådgivning och samtalsstöd.
•
Utflykter och aktiviteter för att främja gemenskap m m.
Vision
Tillsammans med andra goda krafter ska vi verka för en kraftig minskning av drogmissbruk och
social utslagning i Falkenbergs kommun.
Målsättning
Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge andlig och social hjälp till ett drogfritt och
normalt fungerande liv.
Värderingar
Alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, ras, religion, livssituation och social status. Varje
individ ses som värdefull och omistlig i den mänskliga gemenskapen - ingen är ”hopplös”. Alla
människor har gåvor och förmågor som är ämnade att blomma ut och bli till glädje och nytta för
andra och för det egna välbefinnandet. LP-verksamhetens erfarenhet är att när social och andligt
arbete går hand i hand leder det till positiv förändring för hela människan.
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Målsättning för sysselsättningen
Följande sysselsättning erbjuds i verksamheten:
•
Hjälpa till i dagverksamheten
•
Kontorshjälp, uppdateringar, affischer och programblad m m.
•
Enklare fastighetsskötaruppgifter
•
Personliga stödsamtal.
•
Studiecirklar, ”Vägen till livet” m fl.
•
Motionera mera, vi aktiverar oss tillsammans.
Kontaktuppgifter
LP Kontakten
Holgersgatan 27 A
311 75 Falkenberg
Tel: 0346-108 27
Kontaktpersoner:
Magnus Fransson
Mobil: 0703-58306
magnus@falkenberg.pingst.se
Ehwa Fransson
Mobil: 0708-793839
Hemsida: www.lp-verksamheten.nu
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