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Visste du?

Fora

För åtta år sedan antog FN:s generalförsamling konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Guyana blev
i september det 150:e landet att ratificera konventionen vilket
ses som en milstolpe. Bland de länder som ännu inte har anslutit
sig till konventionen finns tex Finland, USA och Nederländerna.
Sverige anslöt sig till konventionen i december 2008.

Från den 1 januari 2014 ingår föräldrapenningtillägg i Passals
försäkringsavtal med FORA. Det stärker skyddet för föräldralediga
arbetare som får föräldrapenning från Försäkringskassan.
Tillägget ger motsvarande 10 % av den sjukpenninggrundande
inkomsten. Ersättningen kan tas ut tills barnet fyller 18 månader.
För att få pengar görs en anmälan till AFA försäkring.
Informationsmaterial finns på www.fora.se/information och
www.afaforsakring.se

Assistanshund
Assistanshund är ett samlingsbegrepp för olika specialtränade
hundar siom diabeteshund, epilepsihund, ledarhund, signalhund
och terapihund. Certifierade assistanshundar och assistanshundar under utbildning bär ett särskilt tjänstetäcke som talar om att
de får följa sin husse eller matte på platser där hundar annars inte
är tillåtna. Enligt Hjälpmedelsinstitutet fanns det 2010 drygt 120
assistanshundar (utom ledarhundar och terapihundar) i Sverige
som var färdigutbildade eller under utbildning. Antalet ledarhundar
var samma år ca 285.

Grattis till kunder och
assistenter som fyller jämnt
i oktober!
Karin fyller 70 år den 5 oktober
Leo fyller 30 år den 6 oktober
Shamsaddin fyller 65 år den 7 oktober
P-O fyller 65 år den 7 oktober
Sandra fyller 40 år den 18 oktober
Sophia fyller 40 år den 19 oktober
Berit fyller 50 år den 34 oktober
Hans fyller 30 år den 27 oktober
Erika fyller 30 år den 27 oktober
Jonas fyller 30 år den 29 oktober

Passal styrelse består av:
Kerstin, Robert och Helena

Passal säger Fuck cancer!

Aktiviteter

Utbildningar
Introutbildning steg 1 i Kristinehamn
9 oktober kl. 9-14 på Passalkontoret.
Vi bjuder på fika och lunch.
Anmälan sker via hemsidan eller på telefon 0550-126 20.
Introutbildning steg 1 Karlstad
14 oktober kl 9-14 på Karolinen, Karlstad.
Vi bjuder på fika och lunch.
Anmälan sker via hemsidan eller på telefon 0550-126 20.

Dagstur till Gekås i Ullared

Tisdagen den 28 oktober har Passal bokat några platser på en
bussresa anordnad av Vänerbuss till Ullared. Vill du hänga med
och handla till dig själv eller kanske redan nu påbörja julklapps
inköpen? Ring 0550-126 20 och boka en plats. Då vi har
begränsat antal med platser så är det först till kvarn som gäller!
(Bussen är ej anpassad). Sista anmälningsdag 14 oktober.
Tider för avresa
Karlstad Järnvägstation 05.45
Väse 06.05
Ölme 06.15
Kristinehamn 06.30

Grundutbildning i autism
22 oktober kl. 9-15 på Passalkontoret i Kristinehamn.
Vi bjuder på fika och lunch.
Anmälan sker via hemsidan eller på telefon 0550-126 20.
Se hemsidan passal.se för mer information om våra utbildningar

Facebook - Ni följer väl Passal på
facebook? Där lägger vi kontinuerligt
upp inlägg och information.

Har du tips och idéer till Passalbladet,
maila gärna hannele.nevala@passal.se
eller bjorn.augustson@passal.se
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