Vår verksamhet









Vi har öppnat Café med hembakat bröd. Vi får också mycket fika
beställningar.
Mamma-barn fik är också en verksamhet som vi bedriver
Vi finns även på Ljungsätra där vi serverar frukost till personalen.
Vi har en Syateljé där vi utför bland annat ändringssömnad
Vi organiserar barnloppis och diverse aktiviteter flera gånger om
året.
Vi hyr ut lokalen till olika verksamheter (barnkalas, möte,
styrelsemöte, osv.)
Vi tar emot diverse legoarbete.
Vi har en verkstad där vi tar fram olika produkter helt för hand!!

Varmt Välkommen att hälsa på oss.

"Alla våra kreationer är till salu på X-Pice, Världsbutiken och på
Internet."

Mål
Spikets mål är att tillsammans skaffa bättre ekonomi för att
kunna jobba aktivt med våra olika projekt. Vi vill ge all vår
personal och nya medarbetare trygghet och självförtroende.

Välkommen!
Vi kommer gärna på besök hos er
och berättar mer.

Lite historia
Efter att projektet "Starta Vårat" avslutades i december 2007,
bildades Kooperativet Spiket. De var en grupp personer med
olika bakgrunder som stod utanför arbetsmarknaden på grund av
olika slag av fysiska eller psykosociala arbetshinder.
Spiket blev en självständig förening med medlemmar och egen
styrelse.

Vilka är vi nu
Vi som nu arbetar på Spiket är en grupp personer som brinner för
socialt arbete och som gärna vill göra vardagen lite värdefullare
för andra genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning.

Vilka är våra medarbetare?
Vi jobbar med personer som på något vis står utanför
arbetsmarknaden. Det kan vara personer som har varit
långtidsarbetslösa, nysvenskar, eller personer som har bott i
Sverige länge men inte fått möjlighet att lära sig svenska och
behöver börja delta i svenska samhället. Vi jobbar också med
personer som har någon form av funktionshinder eller psykiska
besvär.

Vad gör vi?
På Spiket har vi olika verkstäder som till exempel syateljé,
hantverk, legojobb, ett litet café där vi tar emot fika
beställningar, osv. I våra olika verkstäder får våra medarbetare
umgås och lära sig nya saker.
Vi har haft glädjen att se hur personer som har arbetat med oss
har återfått förtroende för sig själva och lärt sig att de kan
utvecklas inom olika områden.

