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Veien tilbake til arbeidslivet

VILJE
VISER

VEI

– arbeidstrening
på gård eller i bedrift
03.02.10 11.04

Otus, en avdeling i Sandnes Pro-Service, er godkjent som
leverandør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. APS Vilje
viser vei er et tilbud til deg som har psykiske helseproblemer,
og som ønsker å være en del av arbeidslivet.

Du får en nær støttespiller
Tiltaket Vilje viser vei er tilpasset deg
som av ulike årsaker er kommet utenfor
det ordinære arbeidslivet, og som ikke
helt vet retningen videre. En avdeling
som heter APS VVV, står for den
daglige driften. Du blir hele tiden
fulgt opp av en veileder,
som også vil fungere
som din støttespiller
i forhold til instanser
som eksempelvis
NAV, helsetjenesten
og andre.
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Vi er her for å hjelpe deg videre
Vi i Otus utvikler mennesker, og vi gir alt for å skaffe deg en
naturlig plass i samfunnet igjen. Samtaler, rådgivning, praktisk
hjelp og motivasjon vil styrke utviklingen av din arbeidssituasjon. Du kan lære mer om deg selv, og finne ut hva du vil.
I trygge omgivelser kan du få hjelp til å friske opp arbeidsgleden
og livsgleden!

Avklaring av veien fremover
Gjennom samtaler og arbeidstrening får vi avklart og
kartlagt dine muligheter, ønsker, ressurser og begrensninger
i forhold til arbeidslivet. Da finner vi ut hva som passer best –
ordinært arbeid, sysselsetting, trygdeløsninger eller
kombinerte løsninger.
Det er viktig at du får bruke den tiden du trenger
til dette. Du har inntil 12 måneder til rådighet – med
mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder.
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Arbeidspraksis på gård eller i bedrift
Målet vårt er å tilby arbeid som kan få frem ressursene til
den enkelte – og utvikle disse videre. For oss er det viktig at du
opplever trivsel og trygghet i det du holder på med, da tror vi at
du klarer å få frem dine beste egenskaper.
APS Vilje viser vei tilbyr arbeidstrening
på to arenaer:
1) Arbeidspraksis i bedrift
2) Arbeidspraksis på gård

APS_8s 15x15.indd 6-7

Arbeidsoppgavene i bedriftsdelen vil hovedsakelig være
montering av produkter fra IKEA – vi setter sammen møblene
og pakker dem på paller. Det er disse møblene som selges i
”Billigkroken” på IKEA. Periodevis har vi også andre oppgaver.
Dette arbeidet utføres i våre egne lokaler på Hana, like ved
siden av hovedbygget til Sandnes Pro-Service.
Arbeidsoppgavene på gården er blant annet forskjellige
typer vedlikehold, arbeid relatert til hest, kanin og sauehold
– i tillegg til arbeid som følger med blomster- og grønnsaksproduksjon til eget bruk.
Eiere av gården er Audun og Karen Handeland som også
fungerer som arbeidsledere. De har hest, kylling og honning
som hovedarbeidsområder.
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Vi legger alt arbeid til rette for deg
Tiltaket Vilje viser vei kan tilrettelegges den enkelte.
I praksis kan det blant annet bety at:
•

arbeidstiden tilpasses deg

•

vi trekker ut bestemte arbeidsoppgaver som
du kan mestre

•

vi setter av tilstrekkelig tid til samtale rundt
det som er viktig i din situasjon

•

vi legger arbeidsplassen fysisk til rette for deg –
for eksempel med underlagsmatter, regulerbare
bord, spesialverktøy, spesialstoler, ekstra
verneutstyr m.m.
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I den grad det er mulig – og nyttig
for deg i din situasjon – kan du også
få muligheten til å prøve deg i ekstern
arbeidspraksis mens du er en del av
Vilje viser vei, altså i ordinære bedrifter.
For noen kan dette være en tryggere
måte å tilnærme seg de mest
vanlige krav og forventninger –
i og med at du fremdeles er
tilknyttet APS.
Vi gir også full anledning til
å skifte mellom bedrift og gård, om
det skulle være en gunstig vei å gå.
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