Tillsammans skapar vi trygghet
och enkelhet. Tillsammans är vi
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Om du är intresserad av att jobba hos oss så kan
du skicka in en intresseanmälan där du berättar
om dig själv och dina arbetslivserfarenhet.
info@mejdej.se

Arbeta hos
MejDej-kooperativet

Vi är en ideell förening
som funnits sedan den 1 januari 1994. Hos oss är den
enskilde själv arbetsledare eller så har man själv valt vem
som ska vara arbetsledare för sina assistenter och har på
så sätt bästa möjlighet till självbestämmande.
I begreppet personlig assistans ligger att det skall vara fråga
om ett personligt stöd som ger personen med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv grundat på LSS
(Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade),
intentioner om självbestämmande, valfrihet och personlig
integritet. Det är alltså fråga om hjälp och stöd som knyts
till den enskilde och som finns tillgängligt för henne eller
honom i olika verksamheter och under olika tider på dygnet.
Den personliga assistansen skall i möjligaste mån garantera
en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde
och hans/hennes närstående. En av grundtankarna i LSS är
att göra det möjligt för personer med omfattande funktionshinder att leva som andra i motsvarande ålder.

Arbetet som personlig assistent innebär att du ska ersätta de funktioner
som medlemmen du arbetar hos saknar. Du skall med andra ord bli
medlemmens händer, fötter, syn, hörsel och/eller tal och utföra de sysslor
som medlemmen inte själv kan eller orkar utföra. Detta innebär att ditt
arbete kommer att bli mycket varierande. Du kommer att få göra allt från
att städa, assistera vid toalettbesök, följa med på föräldramöte eller gå
på disco. I vissa fall kommer du även att få följa med på resor inom och
utom Sverige.
Som assistent är du en persons möjlighet att leva ett självvalt liv på villkor
som han/hon själv har valt. Det är ett viktigt arbete!
Om du blir anställd kommer din arbetsledare att presentera en noggrann
arbetsbeskrivning. Arbetsbeskrivningen kan vara muntlig eller skriftlig.
Lycka till!
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