»Jag följer
med som stöd«
Att vara ledsagare

Ett rikare liv
Som ledsagare hjälper du en
person med funktionsnedsättning att få ett rikare liv.
Du följer med på till exempel
teater, bio eller på en kurs.

Vill du veta mer eller
anmäla ditt intresse?
Hör av dig till:

Administratör: 0300-83 50 29
Enhetschef: 0300-83 46 27
E-post: ellinor.lind @ kungsbacka.se

Individ & Familjeomsorg
individ.familjeomsorg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/stodomsorg

Personlig, inte privat

Stöd i aktiviteter
Möjlighet till en aktiv fritid
Ledsagning är ett yrke som handlar om att
ge personer med en funktionsnedsättning
möjlighet att delta i olika aktiviteter och få
en aktiv fritid. Du följer med den du stödjer
på till exempel friluftsaktiviteter, kulturevenemang eller aktiviteter inom föreningslivet.
Ditt stöd styrs av vilka behov personen har.

Ansvarsfull & trygg
För att bli ledsagare ska du vara mellan 18
och 65 år och vilja dela med dig av din tid.
Vi vill också att du ska ha en positiv människosyn, vara ansvarsfull, medmänsklig och ha
en trygg och stabil tillvaro.

Tystnadsplikt
Som ledsagare har du tystnadsplikt.
Det betyder att du inte får berätta för
någon om den du ledsagar. Varken under tiden uppdraget pågår eller efteråt.
Läs mer på
www.kungsbacka.se/stodomsorg
Klicka på Funktionsstöd.

Lyhörd
och flexibel
Du bör kunna arbeta
självständigt och samtidigt
vara lyhörd inför hur den
du stödjer vill ha det. Behovet
gäller kvällar och helger, mellan 20
och 40 timmar per månad.

För att kunna ge rätt stöd
måste du skapa en relation
till den du hjälper. Samtidigt
är det viktigt att du inte
blandar in ditt eget privatliv,
utan har ett p
 rofessionellt
förhållningssätt.

Så startar uppdraget
När du anmält ditt intresse får du komma
på en intervju. I nästa steg går vi igenom
uppdraget, tystnadsplikt, anmälningsplikt,
regler och förhållningssätt. Du får också
information om personen som du ska
ledsaga.
Därefter kontaktar du honom eller henne
och bokar ett första möte för att ni ska
lära känna varandra. Om det känns bra för
båda parter startar sedan uppdraget. Före
anställning gör vi också en kontroll mot
polis- och socialregister.

Du får stöd och ersättning
I ditt uppdrag som ledsagare får du stöd
och hjälp av oss på förvaltningen för Funktionsstöd. Du har en timanställning med lön
enligt SKL:s kollektivavtal.

