Nyhetsbrev

Trygg personlig assistans sedan 1998

- Maj 2015

Vår!

Vi välkomnar våren och värmen med ett nytt nyhetsbrev. Semestrar planeras för fullt och de flesta
använder nu Rikta tid. Som vi tidigare nämnts, har
ni inte fått utbildning i Rikta tid, vänligen kontakta
kontoret.

Evenemang 2015

Nedan listas de evenemang iKi kommer hålla under
resterande av 2015, man anmäler sig till kontoret:

Klippning för brukare
Glöm inte att Youssef finns tillgänglig ifall det är dags
för klippning. Ring kontoret och boka en tid med
honom så kommer han ut till er.

Ny samordnare

Vi har en ny samordnare på iKi som började hos oss
den 1 maj. Hon heter Ranya och har tidigare erfarenhet av vår branch.
För er som varit på kontor senaste tiden har säkert
sett henne. Vi hälsa Ranya hjärligt välkommen .

Hemsidan - www.ikiassistans.se

Det kommer inom kort lite nya saker på vår hemsida.
Vi kommer ha en flik för våra evenemang, ni kommer finna information, tider m.m.
Fliken “Arbeta hos oss” kommer utökas med “Aktuella tjänster”
Även vår inloggning kommer fixas till och uppdateras en del. Vet ni inte inloggningsuppgifterna hit,
kontakta kontoret.

Zoo - Danmark
Den 27/7 åker vi till Zoo i Danmark. Buss avgår
utanför kontoret kl. 10.00 och vi beräknas vara hemma igen 17.30. Lunch ingår under dagen. 20-25 plats
och först till kvarn gäller. Endast för våra brukare
med assistent.
Malmöfestivalen
19/8 kommer vi hålla en tillställning för våra assistenter. Detta kommer vara någonstans på festivalområdet. Mer information kommer närmare.

Ullared
Den 8 oktober bär det av till ullared igen. Busskommer avgå utanför iKi´s kontor kl. 09.30 och vi
beräknas vara hemma 19.30. Enast för våra brukare
med assistenter, 20-25 platser och först till kvarn
gäller.
Årets julfest
Den 14 november kommer årets julfest hållas på
Dannero. Bussar kommer gå från Malmö och även
en buss som plockar upp i Simrishamn, Tomelilla,
Ystad. Mer info kommer närmare.

Facket - Kommunal

Påminner om att Agneta finns på kontoret jämna
veckor på tisdagar mellan 10-12. Ett bra tillfälle för
er som har frågor och funderingar. Välkommen.

