Funkisgruppen – ett företag räcker!
Alla människor har rätt till
ett bra liv, oavsett
funktionsnedsättning!
Hos Funkisgruppen kan du
få hjälp med flertalet av de
insatser som beviljas enligt
SoL och LSS. Genom att
välja oss som utförare för en
eller fler av de stödinsatser
du beviljats får du ökade
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.

Ledsagning

Hos oss äger kunden sina timmar!
Kontakta Funkisgruppen
Telefonväxel: 08-522 501 60
Mejl: info@funkisgruppen.se
Besöksadress:
Solna Korta Gatan 7 plan 5.
Järfälla Girovägen 13, plan 2.
Västerås Stansargränd 2, plan 1.
Österåker Företagsallén 8, plan 1.
Org. nr 556881–6283

Innehar F-skattesedel

Ansvarsförsäkrad

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram!
#funkisgruppen

www.funkisgruppen.se

Funkisgruppen AB
Vi löser livspusslet för personer med
funktionsnedsättning

Funkisgruppens Ledsagning i
korthet
Det är du som vet vad som behövs

På väg mot nya äventyr?
Har du behov av stöd och hjälp för att kunna komma ut och träffa
vänner eller delta i kultur- eller föreningsliv? Har du beviljats insatsen
ledsagarservice enl SoL och LSS för att uppnå detta? Då kan vi hjälpa
dig att hitta en ledsagare du verkligen trivs med!
På Funkisgruppen får du din egen ledsagare (också kallad
kontaktperson) som utifrån just dina behov och önskemål hjälper dig.
För att säkra att du får det som du vill och behöver gör vi gemensamt
upp en plan för genomförandet, så att det är tydligt vad som
förväntas för både dig och din ledsagare.

”Vi har jätteroligt. Jag längtar till nästa
gång!”
Kvinnlig kund, 15 år
Många av våra kunder menar att det viktigaste med en bra ledsagare
är matchningen, eller personkemin, och att de är duktiga inom sitt
område. Därför ägnar vi mycket kraft åt att försöka hitta den som är
rätt för just dig. Blir du ändå inte nöjd så är det så klart möjligt att
byta ledsagare.

Alla aktiviteter bestäms mellan dig och din
kontaktperson/ledsagare hos oss. Er
relation bygger på förtroende och är du
inte nöjd kan du alltid byta ledsagare. Du är
med och påverkar vad du vill ska göras, av
vem och – om möjligt – när. Hos oss äger
du dina timmar!

Vi bidrar med formellt ansvar
I vårt uppdrag ingår att se till att den
personal som hjälper dig har en god
kunskapsnivå, bra arbetsvillkor och får
möjlighet till vidareutveckling. En god
arbetssituation för personalen gynnar även
dig, genom att personal som trivs stannar!
Självklart har vi kollektivavtal.

Kommunikation och tillgänglighet
Vår personal jobbar flexibelt och du som
kund kan nå Funkisgruppen per telefon alla
dagar mellan 07.00 – 23.00. Tydlighet är ett
av våra kärnvärden.
Är svenska ett hinder för dig? Vi har
anställda som talar andra språk (bl a
arabiska, serbokroatiska och teckenspråk)
så hör av dig!

