Funkisgruppen – ett företag räcker!
Alla människor har rätt till ett bra
liv, oavsett funktionsnedsättning!
Hos Funkisgruppen kan du få hjälp
med flertalet insatser som beviljas
enligt SoL och LSS. Genom att välja
oss som utförare för en eller flera
av de stödinsatser du beviljats får
du ökande möjligheter att styra ditt
liv på det sätt som passar just dig.
Vi jobbar med dina behov i centrum för att se till att du får det stöd
du har rätt till – när du behöver det.

Funkisgym

Hos oss äger kunden sina timmar!

Kontakta Funkisgruppen
Telefonväxel: 073-915 78 34
Mejl: info@funkisgruppen.se
Besöksadress: Radiovägen 27, Tyresö
Org. nr 556881–6283

Innehar F-skattesedel

Ansvarsförsäkrad

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram!
#funkisgruppen

Funkisgruppen AB
Vi löser livspusslet för personer med
funktionsnedsättning

www.funkisgruppen.se

Funkisgruppens gym!

Funkisgruppens gym och
caféverksamhet i korthet

Här tränar du efter din egen förmåga och
med Funkispersonal på plats som stöd.
Som en bonus brukar också självkänslan
och självförtroendet öka.

Individanpassad

Välkommen till

Vi skräddarsyr en träningsplan tillsammans
med dig som utformas efter dina egna
förutsättningar.

På Funkisgymmet skapar vi en lugn och inspirerande atmosfär,
med behagligt ljus utan höga ljudnivåer.
Alla får plats, men ingen behöver trängas!

Vi tar emot max sex personer åt gången i
lokalen för att bevara den lugna atmosfären
på gymmet.

Du får din egen kontaktperson i vår personal som kommer att ha
särskilt fokus på att hjälpa just dig. Skulle du vilja får du så klart
byta!

Träningscoacher finns alltid tillgängliga i
lokalen.

”Jag tycker att det är jättebra här. Det
hjälper mig att skapa en struktur i
vardagen”
Manlig deltagare, 27 år

Utbud

Café
På vårt hälsoinriktade café kan du i lugn miljö avnjuta
kall eller varm dryck med nyttiga tillbehör.
Caféet är öppet måndag till fredag 9–16.

På vårt gym hittar du klassiska gym- och
motionsmaskiner, lösa vikter och
balansredskap.
Allt är utformat enligt pedagogiskt och
harmoniskt tankesätt. Vi erbjuder även
klasspass. För bokning av träningstillfälle
och/eller klasspass maila eller ring enligt
kontaktinfo.
Gymmet är öppet 9–16 måndag till fredag.

Börja där du är, använd vad du har och gör vad du kan i en lugn och trygg miljö.

