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Hoppas…
…det nya året har startat bra!? På kontoret är det full fart och mycket roligt som står på agendan. Vi hoppas
också att det fungerar bra med Rikta tid för alla, det sker en hel del positiva uppdateringar och kommer göra så
under våren, blanda annat inloggning för våra brukare.

Utbildning

Sommarledighet

Glöm inte att anmäla er till utbildningen, det finns
många platser kvar.

Även om det är kallt ut fortfarande så är det dags
att börja planera semestern för sommaren.
Diskutera i gruppen eller boka upp ett
semestermöte med oss.

Teoretisk matlagning i situationen som personlig
assistent samt Etik/Moral och gränssättningar i vår
arbetssituation. 8, 9, 10 mars 08.30-17.00 på iKi´s
kontor, anmäl er nu!

Ansökningarna skall vara inne senast den 31 mars.

Nytt kontor i Kristianstad
iKi öppnar nytt kontor i Kristianstad där Ranya och
Lena kommer sitta. Den 8 april kommer vi hålla en
invigning på kontoret. Öppet hus mellan 10-16.
Välkomna till Östra Vallgatan 5, 291 31 Kristianstad.

Öland
Nu har vi lagt upp nytt bokningsschema för Öland,
ring till kontoret och boka, först till kvarn gäller.
Stugan kan endast hyras av våra brukare och detta
till en kostnad av 100 kr per dygn. Har ni frågor eller
funderingar, kontakta kontoret.

Aktivitetsdag
Vi har för avsikt att arrangera en aktivitetsdag för
våra assistenter, mer info om detta kommer
separat. Kan dock avslöja att det blir i idrottens
tecken och att Christer kommer hålla i detta.

Friskvårdsstegen
Då det kommit en del frågor så kommer här ett
förtydligande.
Som företagspolicy har vi att det skall vara en fysisk
aktivitet, vi gör den bedömningen från fall till fall,
dock ej massage. Den ekonomiska ersättningen för
detta är enligt följande:

Har ni önskemål eller idéer på andra aktiviteter för
assistenter, brukare eller båda delar är det mer än
välkommet.
Skicka till info@ikiassistans.se eller slå en signal.
Tack!

1000 kr = 10 tim genomsnittlig arbetstid per vecka
1500 kr = 20 tim genomsnittlig arbetstid per vecka
2000 kr = 30 tim genomsnittlig arbetstid per vecka

Ha en underbar dag!

