
Socialpsykiatri

Seminariegatan
Strukturerad sysselsättning

Socialpsykiatriskt stöd



Sysselsättningen på Seminariegatan 

Vi vänder oss till dig med psykisk ohälsa som är under 65 
år och som inte är beviljad daglig verksamhet enligt LSS. 
Verksamheten baseras helt på frivillighet.

Det finns 25 platser och 2 handledare.

Här kan du få:

 • Arbetskamrater och social gemenskap.

 • Möjlighet att bibehålla och öva upp färdigheter, för  
 att sedan eventuellt gå vidare mot studier, arbete   
 eller annan arbetsrehabilitering.

Vi har ett antal externa Uppsalaföretag som efterfrågar 
våra tjänster, och som är mycket nöjda med vårt arbete. 
Arbetsuppgifterna består mestadels av förpackning av 
olika produkter, men även andra arbetsuppgifter kan 
förekomma.

Hit kan du åka med buss nummer 13. 
Hållplats: Seminariegatan

Åker du med egen bil finns det parkeringstillstånd att låna.

Våra öppettider vardagar är: 
måndag - fredag 08.30 – 15.30 



Lunchrast 11.30 – 12.30
Kafferast 10.00 – 10.20  och  14.00 – 14.20

Kaffe, te och smörgås finns alltid till fikat, det bjuder vi på.

Hur du får en plats hos oss:

Kontakta oss och boka ett studiebesök.

När du varit här och sett hur vi arbetar och du känner att 
detta skulle kunna vara något för dig, då lämnar du en 
intresseanmälan. Blanketten får du av oss. Du ställs då i 
kö, och hur lång kötiden är kan variera.

När du erbjuds en plats börjar du med en provmånad. Då 
får du känna efter hur du trivs med att arbeta här. Därefter 
har vi en gemensam uppföljning och planerar för fortsätt-
ningen.

Du arbetar i din egen takt med stöd från handledare. Du 
har ingen ekonomisk ersättning från oss.

Vi ser gärna att till exempel kontaktman, boendestödjare 
eller anhörig finns med vid ett första besök och vid upp-
följningarna.

Välkommen!
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Intresserad av ett studiebesök?
Kontakta oss
Adress:
Seminariegatan 26
752 28 Uppsala
Telefon:
018-727 53 05

www.sober.uppsala.se


