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.

Personlig
assistans

Hos oss äger kunden sina timmar!
Kontakta Funkisgruppen
Besöksadress: Korta Gatan 7 plan 9, Solna
Postadress: Box 6006, 171 06 Solna
Telefon växel: 08-522 501 60
Telefon assistanskoordinator: 073-973 83 30
Mejl: info@funkisgruppen.se
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 Personliga Assistans
i korthet
Assistans som du behöver och vill ha den
Valfrihet och
medbestämmande
Att vara beroende av andra för
att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor är tufft.
Det vet vi. Det är därför vi inom Funkisgruppen har fokus på valfrihet
och medbestämmande: så att du så långt som möjligt får det som du
vill och att dina förutsättningar blir de bästa möjliga. Som kund hos
oss är du alltid i fokus och har stort inflytande i din egen assistans.
Oavsett om du är barn eller vuxen eller var någonstans i landet du bor
har du som assistanskund hos oss alltid en personlig koordinator på
kontoret som ansvarar för att hela assistansen fungerar på ett
tillfredställande sätt. Vi är stolta över hur flexibelt vi arbetar i alla led
för att du och dina behov ska kunna stå i centrum!

”Min assistans ger mig frihet och mina
assistenter trygghet.”
Man, 68 år
Dessutom har du en samordnare på plats i din assistansgrupp som
ytterligare garant för att alla dina behov likväl som lagstadgade krav
på din assistans uppfylls. Vår erfarenhet är att detta dessutom avlastar
våra kunders anhöriga/nätverk, som många gånger får ta ett alltför
stort ansvar för att assistansen ska fungera. Kan detta vara aktuellt i
din situation?

Vi anser att du själv ska få bestämma. Hos
oss får du välja hur stort inflytande du vill
ha över alla delar av din assistans. Du har
bland annat möjlighet att påverka vilka
assistenter du vill ha hos dig, på vilket sätt
olika saker ska utföras i ditt hem och, om
möjligt, när. Hos oss äger du dina timmar!

Vi bidrar med formellt ansvar
Vi är arbetsgivare till dina assistenter. I det
ansvaret ingår att de som finns hos 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 enligt ett i förväg
fastställt schema, så du vet vem som
kommer till dig och när. Vid behov kan du
nå Funkisgruppen per telefon alla dagar
mellan 07.00 – 23.00.
Tydlighet är ett av våra kärnvärden. Det
innebär att vi vill att du ska förstå oss och vi
förstå dig, oavsett vilka eventuella
begränsningar du har och vad det än gäller.

