Övrigt

Vi kan hjälpa till med schemaläggning, annonsera efter assistenter, ge
grundutbildning till dina assistenter, överklaga beslut som har med din
assistans att göra etc. Även om vi hjälper till är det viktigt att veta att det
är du som fattar de flesta besluten i kooperativet. Det är alltid du som
avgör om det schema vi har hjälpt till med, är det schema som du vill ha.
Det är du som bestämmer vilken assistent du slutligen vill anställa. Att
vara medlem i ett brukarkooperativ innebär att du själv tar ansvar för din
assistans!

MejDej-kooperativet
Box 503
291 25 Kristianstad
Besöksadress:
Kockumsgatan 6, KRISTIANSTAD
E-post: info@mejdej.se
www.mejdej.se
Tel 044-781 51 00

Personlig assistans
i kooperativ regi

Personlig assistans

Självbestämmandet är
en självklarhet för oss

Personlig assistans är sedan den 1 januari 1994 en laglig rättighet för
dig med ett stort och varaktigt funktionshinder om du har ett hjälpbehov av privat karaktär. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet som
är godkänd av IVO, Inspektion för Vård och Omsorg.

Valfrihet

Enligt LSS har du rätt att själv bestämma både vem som ska vara din
personliga assistent och i vems regi du vill att assistansen ska ske. För dig
som bor inom en 15 mils radie från Kristianstad och vill ha din assistans
ordnad genom ett kooperativ vill vi presentera MejDej-kooperativet.
MejDej-kooperativet är en ideell förening som bildades den 1 januari
1994. Kooperativet är medlemsstyrt och inte vinstdrivande. Det är
kooperativet som är arbetsgivare för assistenterna. Du är själv arbetsledare eller utser själv arbetsledare. Du bestämmer över t ex schemaläggning och arbetsinnehåll.

Stöd till arbetsledaren

MejDej-kooperativet erbjuder en grundutbildning i arbetsledarrollen. Den
behandlar t ex arbetsledarens olika ansvarsområden, arbetsmiljö och kommunikation. Kooperativet har även speciell personal anställd för att arbeta med stöd i assistanssituationen. Utöver denna utbildningen anordnar
kooperativet utbildningar både för arbetsledare och assistenter.

Avtal

För att du ska veta vad som gäller mellan dig och kooperativet i olika
frågor tecknar vi alltid ett avtal med varje medlem. I avtalet regleras olika
ansvarsfrågor. MejDej-kooperativet är anslutet till KFO, Kooperationens
Förhandlings Organisation. KFO och Kommunal har ett kollektivavtal som
alla assistenter följer.

Avgifter

Kostnaden att ha sin assistans inom MejDej-kooperativet är hela assistansersättningen. Detta innebär att alla kostnaderna man har för assistans som tex.
personal, utbildning, arbetsmiljöåtgärder och assistansomkostnader som är
godkända av skatteverket betalas av kooperativet. Varje månad erhåller
medlemmen en redovisning som visar timförbrukning och hur assistansersättningen har använts. Vi tar ut en medlemsavgift på 100 kr per år, som är
en personlig kostnad
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dig med ett stort och varaktigt funktionshinder om du har ett hjälpbehov av privat karaktär. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet som
är godkänd av IVO, Inspektion för Vård och Omsorg.

Valfrihet

Enligt LSS har du rätt att själv bestämma både vem som ska vara din
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1994. Kooperativet är medlemsstyrt och inte vinstdrivande. Det är
kooperativet som är arbetsgivare för assistenterna. Du är själv arbetsledare eller utser själv arbetsledare. Du bestämmer över t ex schemaläggning och arbetsinnehåll.
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MejDej-kooperativet erbjuder en grundutbildning i arbetsledarrollen. Den
behandlar t ex arbetsledarens olika ansvarsområden, arbetsmiljö och kommunikation. Kooperativet har även speciell personal anställd för att arbeta med stöd i assistanssituationen. Utöver denna utbildningen anordnar
kooperativet utbildningar både för arbetsledare och assistenter.
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För att du ska veta vad som gäller mellan dig och kooperativet i olika
frågor tecknar vi alltid ett avtal med varje medlem. I avtalet regleras olika
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godkända av skatteverket betalas av kooperativet. Varje månad erhåller
medlemmen en redovisning som visar timförbrukning och hur assistansersättningen har använts. Vi tar ut en medlemsavgift på 100 kr per år, som är
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Övrigt

Vi kan hjälpa till med schemaläggning, annonsera efter assistenter, ge
grundutbildning till dina assistenter, överklaga beslut som har med din
assistans att göra etc. Även om vi hjälper till är det viktigt att veta att det
är du som fattar de flesta besluten i kooperativet. Det är alltid du som
avgör om det schema vi har hjälpt till med, är det schema som du vill ha.
Det är du som bestämmer vilken assistent du slutligen vill anställa. Att
vara medlem i ett brukarkooperativ innebär att du själv tar ansvar för din
assistans!
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