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lisand.no

Mestring
og vekst
”Jeg har opplevd så mye varme og forståelse fra de ansatte hos Lisand! Deres
evne til å motivere og utfordre mennesker i arbeidsferdigheter er et viktig
ledd for å skaffe seg jobb. De gir god veiledning, tilbyr arbeidsmuligheter
og skaffer praksisplasser og det mener jeg er et nyttig tiltak.
Jeg anbefaler på det sterkeste å få oppfølging hos Lisand!”
”Jeg ble tatt godt imot på Lisand, og med forsikring om at her får du bare én
personlig veileder å forholde deg til. Til tross for at bedriften ikke hadde en
stilling ledig til meg fikk jeg likevel, med god egeninnsats og med riktig
”presshjelp” fra Lisand, en 10% fast stilling! Jeg har nå et ben innefor
og 10% kan fort bli til noe mer. Oppfølgingen på Lisand har vært
oppløftende og jeg anbefaler definitivt Lisand til andre!
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Den gode samtalen
Hvem er jeg, hva kan jeg og hvilke muligheter
har jeg i arbeidslivet?
Vi hjelper deg med å vurdere din arbeidsevne og eventuelt ytterligere behov for bistand for å komme inn i
arbeidsmarkedet eller beholde nåværende arbeid.
Gjennom målrettende individuelle kartleggingssamtaler
sørger vi for at du får økt forståelse av egne arbeidsrelevante
ressurser, muligheter og forutsetninger for arbeid. Enkelte vil
ha behov for arbeidsavklaringsbistand, hvor vi ser på ulike
veier og muligheter rettet mot arbeid eller utdanning. Lisand
har et nært og godt samarbeid med næringslivet i regionen.
Vi tilbyr arbeidsutprøving internt og eksternt, basert på
det tilretteleggingsbehovet du skulle trenge for å møte
arbeidslivets spennende mangfold og utfordringer.
I oppstartsamtalen vil du med bidrag fra veilederen utarbeide
din egen fremdriftsplan, samt hjelp til å få bedre innsikt i dine
ressurser opp mot arbeidslivets krav og forventninger.

Målet errt arbeid!
ordinæ

Vårt formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som
av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet.
Adr.: Grendstølveien 16, 4900 tvedestrand

Tlf.: 37 19 93 20

Mail: post@lisand.no

www.lisand.no

Vi har et fullstendig treningsrom åpent for alle hos oss.
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(VTA)

Vi skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA) hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk
utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Vi skal
herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedesrans og Vegårshei.
De som har uføretrygt og har behov for et arbeid i en sjermet virksomhet, kan få tilbud om en varig
tilrettelagt arbeidsplass med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes behov. Det kan være innen mekanisk
internt/ekstern og montering, gjennbruksbutikken, tekstil, kantine, treeballasje, vedproduksjon,
vaktmestertjenester og Arbeidsparken i Risør.

I vår gjenbruksbutikk kan du finne mange store og små
skatter. Her har vi det meste, samt egenproduserte kluter!
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I vår treavdeling produserer vi rekkverk, gjerder, hagebenker og bord, emballasjekasser og paller. Vi produserer
også ballbinger og aktivitetsapparater for barn i alle aldre.

Respekt
Åpenhet
Arbeidsglede
Løsningsfokus

Byen Risør, "Den hvite by ved Skagerrak", er en levende helårsby med et
mangfoldig tilbud til alle våre innbyggere og besøkende. Kommunen strekker
seg fra hav til hei, med varierte boligformer; fra den tettbebygde trehusbyen, til
moderne leiligheter og landlige småbruk.

Vegårsheis historie er mangfoldig og lang. På Vegårshei bygdetun kan
enkeltpersoner, grupper, barnehager og skoler, se og oppleve mye av
kommunens historie, enten ved å besøke de faste utstillingene eller ved å delta
på Levende musem som bygdetunet arrangerer.

www.risor.kommune.no

www.vegarshei.kommune.no
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Gjerstad er ei langstrakt bygd med bosetting stort sett over hele kommunen. I
både øvre og ytre delen er det barnehage og skole. Gjerstad er ei veldig fin og
god bygd å bo i. Gjerstad er, og skal være en inkluderende og god kommune å
bo i for alle innbyggerne.
www.gjerstad.kommune.no
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Kommunen ligger på kysten mellom Arendal og Risør, og strekker seg innover
i landet mot Vegårshei og Froland. Administrasjonssted i kommunen er
Tvedestrand, som fikk status som ladested i 1836, og bystatus i 1997. Her bor
noe over en tredel av kommunens 6000 innbyggere. Ellers er befolkningen
bosatt i større og mindre tettsteder i innlandet, langs kysten og på øyene.
www.tvedestrand.kommune.no

Tlf.: 37 19 93 20

Mail: post@lisand.no

www.lisand.no

| Tlf: 99 33 77 58 | www.konstruktiv.no

Adr.: Grendstølveien 16, 4900 tvedestrand

Risør

Stornes
Transport

KRAGS GATE 124, 4950 RISØR
TLF: 37 15 03 27

Tlf: 91 64 78 95

TeamTec AS | t: +47 37 19 98 00 | www.teamtec.no

www.ringregnskap.no

|

post@ringregnskap.no

|

Solveien 9, 4900 Tvedestrand

37 19 10 00

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
ALT INNEN REGNSKAP — SPØR OSS

Lettsolgt og lønnsomt
for lag og foreninger

Tjen 50 kr for hver solgte 5-pakning eller 100 kroner per solgte 10-pakning

"Klutene selger som varmt hvetebrød!"
"Helt fantastiske kluter!"
"De beste klutene jeg noensinne har hatt!"
"Et fantastisk konsept og utrolig kvalitet gjorde
Norgeskluten til både lettsolgt og lønnsomt!”
Epost: post@norgeskluten.no
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Telefon: 40 54 00 01

www.norgeskluten.no

