FACEBOOK
Logga in och recensera 7H, tyck till och/eller
gilla.
Går även att logga in från hemsidan .
Nr 3. 2018

LAGAR REGLER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

Enligt en dom i förvaltningsrätten kan egenvård
vara ett grundläggande behov, t.ex sondmatning.
Statistik från FK: Var fjärde assistanstimma utförs av
anhöriga. Vad statistiken kan/ska leda till är osäkert.

PÅ KONTORET
Vi jobbar fortfarande i "byggdamm", men nu börjar det
bli klart. Vi har ett antal nya konferens- och samtalsrum
som kan bokas och användas.
KAMGARNSNYTT

Efter ett stort lyft är träningslokalen inom det snaraste
BESPARINGSKRAV TAS BORT FRÅN LSS!
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/besparingskrav-tas-bort-fr klar för användning. Tanken är att ha så mycket verksamhet
MARKNADSGRUPPEN

Första introduktionen för nyanställda är
utförd. Nästa kommer att bli den 15/5.
Nu kan alla hämta en arbets T-shirt på 7H.
I Tidningen Unik, kommer vi att ha en annons 4 ggr/år.

som möjligt där. Vi samarbetar med praktiska gymnasiet
som har sin duktiga killar och tjejer här och arbetar.

Nu börjar det hända saker på nya Sinnesro.
Det ska rensas i alla vrår i källaren för att göra mysiga
sinnesrum för våra brukare, arbetstagare och externa kunder.
Påbörjas V.18 och förhoppningsvis står det klart före
semestern.

http://www.fub.se/om-fub/tidningen-unik

AKTUELLT
Fr.o.m den 1/5 höjer vi ledsagarersättningen
för lunch till max 90kr/måltid.

ROLIGHETER
CYKELDAG FÖR DIG MED FUNKTIONSHINDER!
Tisdagen den 15/5 mellan kl. 10.00-17.00
Plats: Kransmossen
Det finns massor med olika cyklar att testa under dagen.

HLR-utbildning
OBS! Sista chansen denna "terminen".
23-maj
09.00-11.00

Anmälan senast den 9/5 till:
parasportcenter@boras.se

Leine går utbildning i förflyttningsteknik och är

7H Assistans på Moldegatan. Den infaller på Torsdagen den
24/5. Anmälan görs antingen till Henke eller Helene på
kontoret före den 15/5
SEMESTERTIDER
Nu är det snart dags för semester!
Tänk på att:

förflyttningsinstruktör i slutet på Maj.
Anmäl intresse för utbildning på arb.platsen till VC.
Linnémarchen gick av stapeln den 28-29/4.
Alla som var med och gick med våra kläder får sin avgift
betald av oss.
Samma gäller för Kretsloppet i September.
Mer information kommer senare.

PÅSKMIDDAG PÅ HAGVÄGEN 13

Händer det nåt trevligt/kul på din arb.plats som du vill
dela med dig av? Ring oss eller maila till therese.pock@7hassistans.se

HENKESSONPROMENADEN kommer i år att utgå ifrån

* Ha giltiga assistentkort för inträde.
* Bekräfta/Signera era tider innan ni går på
semester.
* Om ni åker utomlands i ett månadsskifte
signera gärna era tider manuellt före ni
åker

