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Daniel,
en förebild
sid. 2

Med sikte på kvalité
Utbildningarna för personalen fortsätter under våren. Ett pilotprojekt om
validering av kunskaper som personlig
assistent har också påbörjats. Utbildning och validering är viktigt när det
gäller kvalitetssäkring av arbetet för
att Vivida ska kunna fortsätta arbeta
för att vara Sveriges mest seriösa
assistanssamordnare.

Pilotprojekt:
Validering
sid. 3

I detta nummer finns
också ett personporträtt
av Daniel Helmersson. Daniel vill
gärna fungera som stöd och förebild för
andra handikappade och är ofta ute för
att föreläsa om handikapp.

Numera finns även medarbetarundersökningen publicerad på vår hemsida
www.vivida-assistans.se. Där kan du
Anna-Karin Lilja, Vividas utbildnings- också läsa mer om utbildningarna
samordnare, presenteras i detta num- under sidan personal.
mer. Dessutom har ytterligare personer
tillkommit på Vividas kontor.
Välkommen till en spännande vår
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Daniel
tänka till
vill få folk att

Katterna Iris och Siri smyger omkring Vingåker där han också var kontaktperi lägenheten, hoppar bland möblerna son för en funktionshindrad kille.
och när de ibland får syn på varandra
hoppar de också på varandra och väx- – Jag vill kunna fungera som stöd och
förebild för andra handikappade efterlar några tassar.
som jag själv inte hade någon bra föreDaniel ”Danne” Helmersson är 22 år bild när jag var yngre. Jag hoppas att jag
och kommer från Vingåker. Han har en nu kan ge den chansen till andra.
CP-skada och är väldigt öppen om sitt
Förkortningen CP används tyvärr
handikapp.
ibland som ett uttryck för att någon är
– Jag har ofta varit ute i klasser, allt från dum eller konstig. Daniel berättar att
förskolan till sista året på gymnasiet, för han när han är ute, särskilt bland högatt föreläsa om mig och mitt handikapp. stadieklasser, och tar upp ämnet möter
Kan jag göra något för att få ungdomar folk som använder ordet på ett negativt
att tänka till och få en positiv bild av sätt. Han säger att de flesta efteråt inser
handikappade vill jag gärna göra det hur fel det är och skäms lite över hur de
använt det.
säger han.
På gymnasiet läste han omvårdnadsprogrammet och vill gärna jobba med
barn och ungdomar inom handikappfrågor. När han var yngre ville han
helst inte prata om sitt handikapp men
nu när han blivit äldre pratar han gärna
om det och uppmanar folk att ställa frågor och vara ärliga. Daniel har arbetat
som extraresurs åt högstadieskolan i
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Omtanke
Att i vardagen få känna närhet och omsorg.
Ett bemötande och omhändertagande som är
fyllt av vänlighet och värme. Omtanke är en av
Vividas kärnvärden och något vi vill värna om.
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Validering av utbildning
Under våren har Vividas utbildningssamordnare Anna-Karin Lilja dragit
igång ett pilotprojekt där assistenterna
erbjuds möjlighet att validera sina kunskaper som personlig assistent.

rade är förstås bara positivt och arbetet
kommer att fortsätta kontinuerligt.

Många som arbetar i dag har ingen
utbildning men stor erfarenhet och
gedigen kompetens. Valideringen inne– Utbildningen leder till ett intyg för bär att assistenten ska kunna tillgodoassistenterna som visar på vad de har räkna sig de kunskaper han eller hon
gjort och fått validerat. Detta skapar fått genom sitt arbete som assistent.
också förtroende bland kunder och per- Man tillgodoräknar sig kunskapen i ett
sonal och innebär en kvalitetssäkring visst ämne och får sedan möjlighet att
av arbetet, säger Anna-Karin Lilja och läsa in resten. Resultatet värderas på
berättar också att intresset för pilotpro- samma sätt som om du läst hela kurjektet har varit stort.
sen.
– Att många av våra medarbetare vill Valideringen sker utifrån omvårdnadsvara med och få sina kunskaper valide- programmens olika kurser.

Anna-Karin bygger
och utvecklar

Vividas utbildningssamordnare Anna- vara med att bygga och utveckla komKarin Lilja är 45 år och kommer från petensutvecklingen på Vivida.
Örebro. 1984 började hon arbeta som
sjuksköterska och sedan 1995 har hon Anna-Karin bor i Örebro tillsammans
också arbetat som lärare inom vårdut- med sin man Per och sina döttrar Sofia
bildningar.
och Lisa. På fritiden går hon gärna på
bio, läser en bok eller lagar mat. Dessut– Jag har läst många pedagogikkurser, om är hon aktiv inom fäktning tillsamarbetat mycket med distansutbildning- mans med dottern Lisa.
ar och tycker det är väldigt roligt att

Vividanytt nummer 1 2008

3

Vivida vill gratulera
I mars: Tore Hellman som fyller 60, Vendela Sellberg-Söderqvist
som fyller 30. I april: Pär Engström som fyller 30. Dessutom vill
Vivida också gratulera alla andra som fyller år i mars och april!

Vivida utökar
personalstyrkan på kontoret
I februari började en ny personalansvarig
på Vividas kontor. Hon heter Åsa Fernström
och kommer presenteras närmare i nästa
nummer av Vivida Nytt. Dessutom pågår
rekryteringen av en ny jurist till Vivida. Vid
tryckning var det inte klart vem det blir men
även denne kommer att presenteras i nästa
nummer av Vivida Nytt. Petra Klinteryd kom
tillbaka från sin föräldraledighet i februari.
Vi hälsar Åsa välkommen och Petra välkommen tillbaka.

Handisam
Handisam står för Myndigheten för handikappolitisk samordning. Regeringen har gett Handisam
i uppdrag att som en
statlig myndighet driva på och samordna
svensk handikappolitik. Idén med Handisam
är att de vill ha ett samhälle för alla oavsett
funktionsförmåga och Handisam påskyndar
utvecklingen mot det. För mer information
om Handisam, se www.handisam.se

ID-kort på gång
På Vivida arbetar vi just
nu med att ta fram nya
ID-kort till alla ordinarie
assistenter.
ID-kortet
ska visas tillsammans med giltig legitimation och fungerar som bevis för att personen är personlig assistent. Arbetet tar tid
men förhoppningen är att de allra flesta ska
ha fått sina kort till våren.
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Påsken
Snart är påsken här och det kan
vara bra att veta hur det är med
öppettider på kontoret. Journummer
076-119 41 20 går bra att ringa under
hela påsken för akuta ärenden.
■ 20 mars Skärtorsdag: Kortdag på
kontoret. Jourtelefon från cirka 14:00
■ 21 mars Långfredag: Kontoret stängt,
ring jourtelefon vid akutsituation
■ 24 mars Annandag påsk: Kontoret
är stängt, ring jourtelefon vid akutsituation

Skicka in tidrapporter
senast den 5:e
Det är viktigt att ni skickar in era tidrapporter till oss senast den 5:e dagen
i månaden efter arbetad månad. Detta
för att vi ska hinna gå genom alla underlag innan lönerna måste skickas till
banken samt att vi ska rapportera in
alla kunder som har beslut hos Försäkringskassan.

Viktigt meddelande
angående ändringar
Anmäl alla förändringar till oss, namnbyten, nya telefonnummer, adresser
och så vidare. Detta för att vi lätt ska
kunna nå dig om det skulle vara något.

Gör dig hörd
Har du något du skulle vilja berätta om?
En händelse eller något annat viktigt i
ditt liv som du vill dela med dig av. Hör
av dig till oss på Vivida och berätta.
Enklast är att ringa 019-15 77 70 eller
maila
rasmus.hammarlund@vividaassistans.se
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