HUMANISTISKT
KAPITAL
Välgörenhetspanten

OM DET SOCIALA FÖRETAGET
HK är ett Socialt Företag som är aktiv i Sundsvall-Timrå.
Det startade hösten 2009 och invigdes i Sundsvall Jan. 2010.
Vi har en Second Hand butik i Skönsberg, där det även utförs
en hel del andra aktiviteter, bl.a Städservice, Transport,
Flytthjälp, Administration, Tryckeri/Design, Värlgörenhetspanten.
Vårat primära mål är att skapa arbeten med meningsfull
sysselsättning för personer utanför ordinarie arbetsmarknad.
Vi hjälper ekonomiskt utsatta med materiellt bistånd, samt mat.
Uppdrag som drivs i samarbete med Välgörenhetspanten.
Bistånd delas framförallt ut inom närregionen, men HK har även
agerat och hjälpt till med global välgörenhet.
HK arbetar med uppdrag från olika kommunala instanser.
Föreningen har samarbete med Arbetsförmedlingen och
Försäkringkassan inom Sundsvalls kommun.
Exempelvis har vi arbetsträning som hjälper arbetslösa att komma
in i daglig rutin och förberedd för arbetsmarknaden.

Samarbetspartners:

VÅR MÅLSÄTTNING
Att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
Att skapa delaktighet och gemenskap med stor fokus på
människans helhet och inom humanistiska perspektivet.
Vi vill binda samman entreprenörskap med individens behov
av arbete mot samhällets behov utav tjänster.
Vi utför arbetsverksamhet med handledarskap,
där medarbetarnas förutsättningar står i centrum och vi utgår
från varje medarbetares egna förmåga.
Vi har som mål att skapa daglig rutin kring arbeten/praktik med
meningsfull sysselsättning för personer som varit arbetslösa
en längre period, med arbetsträning som hjälper individen att
integrera mera inom samhället och vårat sociala gemenskap.
Humanistiskt Kapital har som målsättning att vägleda och
integrera individen mot ordinarie arbetsmarknad.

SECOND HAND

HUSGERÅD

TRANSPORT

STÄDSERVICE

ADMINISTRATION

KASSA

TRYCKERI&DESIGN

VERKSTAD

VI KAN ERBJUDA
Coaching

Jobbcoaching av diplomerad jobbcoach.

Söka arbete

Söka arbete genom HK’s stora nätverk, samarbetsföretag, internet, tidningar och arbetsförmedlingen.

Kassa

Kassa hantering med försäljnings arbete och den
sociala träningen med kundkontakt.

Klädvård

Prismärkning, sortering, tvätt/vård och skyltning.

Transport

Planering, flytthjälp, framförhållning, telefonkontakt,
utkörning och hämtning.

Möbler

Butiksplanering, exponering, snygga upp, reparera,
och marknadsföring utav möbler.

Lager

Lagerhantering och samarbetsplanering med övrig
personal.

Porslin

internetsökning, värdering, stämpelkontroll, prisätta
och skyltning i butiken.

Teknik

Reparation och funktionskontroll utav lampor, tv,
radio, klockor, datorer och dylikt.

Handarbete

Tillverkning kring säsongen, sticka, sy, virka.

Verkstad

Renovera, laga cyklar och div. fastighetsskötsel.

Bijouterier

Värdering av smycken, klockor, halsband, armband.

Administration

Bokföring, leverantör-/kundreskontra, bokslut,
reklam, marknadsföring m.m.

FÖRETAGETS OLIKA GRENAR
Arbetsträning

Skapar dem bästa möjligheterna med träning
i rätt riktning in i arbetslivet, målet är att den
arbetssökande ska komma igång och arbeta
igen efter en lång tid utanför arbetslivet.

Second Hand

Butiken tar emot saker som skänks och är
i skick för att säljas eller skänkas vidare till
behövande.

Städservice

Utför hushållsnära tjänster, som exempelvis
städning, fönsterputsning, flyttstädning till
privatpersoner och företag.

Transport

Erbjuder flyttjänst, packning samt hämtning/
hemkörning utav varor och sop-utkörning.

Tryckeri & Design

Skapar och trycker design på beställning:
Canvas tavlor, Roll-ups, Affischer, Gatupratare,
Fotoförstoring, Banderoller, Vinyler.

Välgörenhetspanten Gör det möjligt för HK att hjälpa behövande
genom hämtning av pant hos företag och
privatbersoner som därefter går vidare till
behövande ändamål.
Mindfulness

Handlar om att fokusera på nuet och att vara
medveten om sig själv i just denna stund.
Vi har träffar kring det en gång i veckan.

Studiebesök kan bokas via oss:
Anita:		

070-585 79 28

Jan:		

072-147 99 85

Linda:		

073-502 27 00

För mer information kontakta eller besök:
info@hksundsvall.se
Ortviksvägen 18
856 33 Sundsvall
Öppet vardagar
10:00-17:00

Humanistiskt Kapital
@HKsundsvall
060-12 90 80
Välgörenhetspanten
060-12 90 82

www.hksundsvall.se

