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Passals förhållningssätt
– Vi bryr oss
fortsätter gå igenom Passals förhållningssätt och i detta
Passalblad är det Maria Nilssons tur att delge sina tankar om
förhållningssättet Vi bryr oss.
vi

Jag har arbetat på Passal sedan 2002. Då var Passal ett företag
under uppbyggnad och vi var ett fåtal personer som arbetade på
kontoret, däribland Passals ägare Helena och Kerstin. En av de
egenskaper jag tyckte utmärkte Helena och Kerstin var deras
brinnande engagemang för assistansfrågor. För dom var det viktigt
att alla som jobbade på Passal, oavsett om man jobbade på kontoret
eller ute hos kund, skulle ha ett intresse för att skapa en assistans
med kvalité. Detta är något jag har tagit med mig och som genomsyrar verksamheten även idag.
Att visa att man bryr sig om andra människor behöver inte alltid vara
lätt. Hemma upplever jag det dagligen, tillsammans med mina barn.
Eftersom jag bryr mig om dom och deras hälsa låter jag dom inte
alltid göra vad dom tycker är bäst, till exempel äta godis varje dag.
Att våga säga nej eller ge feedback till andra kan vara svårt, men om
det görs med en god intention och med utgångspunkt i att man bryr
sig om hur andra mår går det oftast lättare. Under mina år på Passal
har jag fått många synpunkter från både kunder och assistenter på
Passals verksamhet. Jag har uppskattat det otroligt mycket då vi
tack vare dessa tillsammans har utvecklat Passal och fått en organisation som arbetar för en kvalitativ assistans. Min förhoppning är att
alla som är engagerade i Passal fortsätter ge feedback och komma
med nya ideer, så att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta med att
göra assistansen ännu bättre!

Grattis alla kunder och
assistenter som fyller
jämnt i december!
Petter i Karlstad fyller 50 år den 9 december
Urban i Karlstad fyller 30 år den 9 december
Viktoria i Ellös fyller 40 år den 13 december
Henrik i Degerfors fyller 20 år den 21 december
Henrik i Hammarö fyller 50 år den 22 december
Jerrie i Kungsbacka fyller 30 år den 24 december

Visste du
att du som anställd

på Passal har följande rabatter:

STC i Karlstad
Ca 30 % rabatt vid nytecknande av årskort.
Uppge att du arbetar på Passal.
Actic i Karlstad
10 % rabatt vid nytecknande av årskort.
Uppge att du arbetar på Passal.
Fitness 24 seven i Kristinehamn
Årskort för 1895:- (ordinariepris 2695:- )
Kristinehamn Arena
Årskort gym 3700:Årskort gym + bad 4900:Gym per tillfälle 65:Bad per tillfälle 50:Mot uppvisande att assistentlegitimation.
Karlskoga
Vi jobbar med att hitta en samarbetspartner i Karlskoga

Aktiviteter och utbildningar
Passals kunskapskafé gästas av författaren
Maria Krafft Helgesson
När: 3 december kl. 16:00 -19:00
Var: Passal, Kasernhöjden 3A Karlstad
Anmälan: Senast 2 dagar innan till 054-186080 eller jenny.
persson@passal.se
Denna gång får vi besök av författaren Maria Krafft Helgesson
som kommer och pratar kring teckenanvändning och boken ”Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna”. Kom och låt dig
inspireras, bläddra, fika och prata kring teckenanvändning och
läsning med teckenbilder! Det kommer även finnas möjlighet att
köpa vissa böcker direkt på plats. Kunskapskaféet är kostnadsfritt
och öppet även för intresserade utanför Passal.
Introutbildning steg 1
När: 4 december kl. 09:00 -14:00
Var: Passal, Dr Enwallsväg 8, Kristinehamn
Anmälan: Sker till 0550 -126 20
Utbildningen syftar till att ge assistenten en kunskapsgrund att
stå på inför arbetet som personlig assistent. Genom utbildningen
hoppas vi att assistenten blir tryggare i sin yrkesroll och därmed
kan utföra sitt arbete professionellt. Vi bjuder på fika och lunch.
Meddela eventuella allergier eller kostvanor vid anmälan.

Introutbildning steg 2
När: 10 december kl. 09:00-14:00
Var: Passal, Dr Enwallsväg 8, Kristinehamn
Anmälan: Sker till 0550 – 126 20
En utvecklande dag då du som assistent blir delaktig.
Dagen syftar till att ge assistenterna möjlighet att diskutera mjuka
frågor och därmed möjlighet att växa i rollen som personlig assistent. Formen för utbildningen är mycket diskussion och övningar.
Vi bjuder på lunch. Meddela om du är vegetarian eller har några
allergier el. dyl.
Lussefika med julpyssel
När: 11 december kl. 14.00 – 16.00
Var: Våra kontor i Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga
Anmälan: Sker dagen innan till 0550 -126 20, meddela ev allergier

Vi ser fram emot att träffa er på våra
julbord och vill passa på att önska er
en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Har du tips och idéer till Passalbladet,
maila gärna hannele.nevala@passal.se
eller maria.berg@passal.se

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

Passal
Dr. Enwallsväg 8
681 37 Kristinehamn
Telefon vx: 0550-126 20
info@passal.se
www.passal.se

