Det är lätt att byta anordnare - Björka jobbar nära dig som assistent
Så här går det till:
-

Den assistansberättigade (kanske tillsammans med dig) vill veta mer om Björka och kontaktar
Björka på enklaste sätt (tex via info@bjorka-assistans.se eller 010-330 85 00)
Vi bokar in en personlig träff (kan vara hos er, på stan eller hos Björka)
Den assistansberättigade bestämmer sig för att Björka ska vara anordnare
Björka tar hand om alla papper och administration som krävs inklusive uppsägning av tidigare
anordnare (även kommunikationen med dem om ni så önskar)
Vi planerar tillsammans hur assistansen blir så bra som möjligt

Den assistansberättigade bestämmer – här är dina argument
-

Berätta hur viktigt det är för dig att ha en bra arbetsgivare som bryr sig om dig och som
arbetar i nära samspel
Berätta att det är lika viktigt att den assistansberättigade mår bra som att du mår bra
Visa att den assistansberättigade är aktiv i valet av assistenter och delaktig i planering av
assistansen
Lyft att ett gott förhållningsätt ger kraft och gör livet bättre för alla
Lyft fram att grundarna har egen erfarenhet av assistans och har arbetat länge med det
Visa att det är lätt att byta och att Björka tar hand om bytet

Björka gör alla saker i bytet – den assistansberättigade är trygg
-

När vi har signerat avtalet så tar Björka hand om alla papper och myndighetskontakter
Detta innebär bland annat uppsägning av tidigare anordnare (även kommunikationen med
dem om ni så önskar)
Både den assistansberättigade och assistenter får personlig kontakt med Björka
Avtal skrivs med de assistenter som ska följa med till Björka
Vid behov påbörjas rekrytering av nya assistenter direkt
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