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Kära Kunder, medarbetare och vänner,
Sommaren har nu övergått till höst men vi
hoppas att värmen vill stanna ytterligare ett
tag hos oss. Merparten är nu fullvaccinerade
och återgår sakteligen till normalläge. Vi
summerar ett halvår som varit helt fantastiskt
och förmodligen det bästa i bolagets historia.
Det engagemang som vi ser från er alla
värmer och leder oss till att bli den bästa
assistansanordnaren i Sverige. Stort tack!
Hälsningar
Nils

Månadens assistent
Ett Stort Grattis till Mattias Björkman Myhr
som är månadens personliga assistent!
Mattias jobbar åt en kund på Livihop i
Stockholm/ Sickla. Här svarar han på några
frågor:
Vad är det roligaste med jobbet? Det
roligaste är relationen till kunden, att följa
honom i vardagen och möjliggöra vissa
situationer.
Hur är din relation till kunden? Vad skulle
kunna stärka den? Relationen till kunden är
jättebra, vi har en bra dialog om allt möjligt, vår
kund är öppen och juste.
Hur ser en vanlig dag ut ute hos kund? En
vanlig dag möter man upp vår kund på hans
jobb. Man förbereder kaffe, lunch och får vara
med på vissa möten.
Vad skulle du säga till den som är
intresserad av yrket personlig
assistent? Det är ett bra jobb, man kan
komplettera med studier och man har ett
flexibelt schema.
Hur kan man belysa jobbet ännu mer? Belys
relationen med kunden som är så stark, äkta
och nära. Uppmuntra fler studenter till att börja
jobba som assistent.
Ett Stort Grattis igen till Mattias, Livihop Sickla
har gett honom en fin present och tackat
personligen för goda insatser.

Vi välkomnar Lisa Börjegren - ny ambassadör
Stolt presenterar vi Lisa Börjegren - vår nya ambassadör
Lisa är en glad, nyfiken och framåt tjej som bor i Örnsköldsvik. Hon har jobbat både som
barnprogramledare på SVT och med radio. Just nu föreläser hon om funkofobi och är en
feministisk aktivist.
Vi är så glada över ett kunna få jobba tillsammans med Lisa och tillsammans arbeta för ett
mer inkluderande samhälle. Här kommer mer information om ämnet som hon föreläser mest
om, funkofobi:
"Funkofobi är en samlingsbeteckning för förtrycket en upplever som ickenormfungerande, både fysiskt och mentalt.
I denna föreläsning tar Lisa upp
konkreta exempel på hur förtrycket
ser ut. Med exempel från hennes liv
men även från media och samhället,
med främst fokus på att vara
rullstolsburen då hon varit det hela
sitt liv. I föreläsningen pratar hon
bland annat om varför hon anser att
det är viktigt att skilja på hur det är
att vara en rullstolsanvändare och
själva orsaken till användandet av
hjälpmedlet rullstol. Lisa pratar även
om ordet funkofobi, som är relativt
nytt, och varför det är viktigt att vi
använder det.
I föreläsningen vill Lisa starta en
diskussion om varför vi rent generellt
knappt pratar om detta förtryck.
Varför vi, på något underligt sätt,
missat det.
Lisa vill gärna starta en diskussion
om varför vi rent generellt knappt
pratar om detta förtryck. Varför tror
du? Kommentera gärna vad du
tycker via Lisas blogg:
funkofobi.blogg.se eller maila henne
direkt till
email: lisaborjegren@gmail.com.
Föreläsningen riktar sig främst till gymnasieskolor, men även till företag och organisationer.
Vi önskar Lisa stort lycka till och sprid gärna informationen vidare. Lisa kommer även att vara
aktiv å Livihops vägnar, håll utkik i sociala medier och i nyhetsbrev framöver för mer
information.

Aktiviteter i höst
Pga Covid -19 kommer vi att vara fortsatt försiktiga med aktiviteter, tyvärr för dem som är
sociala och tycker om att ses. Istället kommer vi att träffas digitalt och följ oss gärna i våra
sociala medier och Nyhetsbrev för att ta del av våra och andra organisationers och
föreningars digitala möten. Hoppas vi ses. :)

Följ oss gärna i våra sociala medier!

Häng med oss i våra sociala medier! Här kan du få tips om föreläsningar, digitala möten
och andra tips och tricks. Vi finns på Facebook, Instagram, Linkedin och Youtube. Följ oss nu
och få mer inblick i våra Livihopares vardag. Lokala kontor med Facebook och Instagram
konton:
Livihop Regionalt:
www.facebook.com/livihop
www.instagram.com/livihop.se
www.youtube.com/channel/UC5KYJsWU3gLPV2g7Bttsuaw
Livihop Falun:
www.facebook.com/Livihop-Falun
www.instagram.com/livihopfalun/
Livihop Färjestaden/Sydost:
www.facebook.com/livihopfarjestaden
www.instagram.com/livihopfarjestaden
Livihop Uppsala
www.instagram.com/livihop_uppsala/

Madeleine Palmgren i ny utbildningsserie för SL

Att åka kollektivtrafik är en självklarhet kan man tycka, men har man en funktionsvariation är
det inte alltid så självklart. Att inte få följa med på bussen för att chaufförer har okunskap om
vilka hjälpmedel man får ha med sig, tycker det är jobbigt och stressigt att ta fram en ramp
kan upplevas som otroligt nedvärderande och trist. Som tur är, är inte alla buss-chaufförer så
här, det finns också underbara chaufförer.
För att öka medvetenheten har Livihops ambassadör Madeleine Palmgren tagit fram en
presentation om bemötande i kollektivtrafiken som hon presenterade för SL, Nobina, Kreolis
och Transdevs personal i somras.
Tillsammans håller de också på att ta fram en utbildningsfilm för chaufförer kring bemötande
till personer med funktionsvariationer. Spännande, eller hur? Häng gärna med oss i vår resa
och försök att vara uppmärksam när du själv åker kollektivtrafik.
Tillsammans för ett bättre samhälle.

Boccia i Uppsala
Här kommer bilder från SM i Boccia i Uppsala. Eventet var utomhus och Livihop var självklart
där och sponsrade med kaffe, handsprit och pepp. Eventet skedde i samarbete med Uppsala
handikappidrott, https://idrottonline.se/UppsalaHi/. Tack till er som kom. 😊

Save the date: Hjälpmedelsdagen 23/9
Invacare bjuder in till "Hjälpmedelsdagen" den 23 september. Anmäl dig idag till deras
kostnadsfria digitala event: Länk: https://bit.ly/3uCUF40.
Tema är hjälpmedel i vardagen som 1 av 7 behöver på ett eller annat sätt. Flera inspirerande
föreläsare och innehållsrika produktvisningar kommer att vara med.
Lyssna till bla Inka Löfvenmark, Yvonne Neselius, Yasmin Nilson och
Anna Bergholtz som berättar deras berättelse. Gå in och se programmet och anmäl dig nu
och låt dig inspireras via länken ovan.

Livihop är en "Peppare"
Att kunna träna, och röra på sig är jätteviktigt,
för alla. Vi på Livihop är en peppare, dvs vi
delar Generation Peps vision att alla barn och
ungdomar i Sverige ska ha ”möjlighet och
viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv”.
Sverige ligger långt fram vad det gäller
inkludering, modern skola och anpassningar,
men det är fortfarande mycket mer man kan
göra. Känner du till någon eller någon
organisation som skapar förutsättningar för att
så många barn och unga som möjligt ska få
uppleva rörelseglädje?
Nominera denne till Årets Peppare! 🏆 Ett pris
som belönar en person, förening eller
organisation som på ett inkluderande och
tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i
Sverige att röra på sig. Läs mer
här: generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/egnasatsningar/arets-peppare/
Årets Peppare delas ut i samarbete med
Riksidrottsförbundet i samband med
Idrottsgalan.
Tillsammans för aktivitet, glädje och hälsa.
☘️💐🛹👨🦽🌹

Paralympics
Sverige siktar på sju medaljer i Paralympics!
– Vi har medaljchans i varje idrott vi ställer upp
i, säger Svenska parasportförbundets
sportchef Ines Lopes.
Paralympics avgörs traditionsenligt veckorna
efter OS på samma ort. I år i Tokyo mellan
den 24 augusti och 5 september. Sverige
kommer att ha chans på totalt 49 medaljer på
26 aktiva. Följ gärna dagligen på SVT och
SVT Play. Nu håller vi tummarna!

Parasportveckan 2021

I år är Parasportveckan vecka 37, dvs 13 september - och framåt. :) Parasportveckan består
av föreläsningar, workshops och prova på aktiviteter.
Veckan arrangeras i samverkan mellan ett flertal
parasportdistrikt, Stockholm, Västmanland, Södermanland och RF-SISU
distrikten Stockholm, Västmanland, Sörmland samt samarbetspartnern Dövidrotten region
östra.
Från och med 2021 välkomnar finns även Parasport Uppland samt RF-SISU Uppland med.
Prova på aktiviteter!
Under lördagen och söndagen kommer det arrangeras prova på aktiviteter lokalt i de
parasport distrikt som deltar och dessa är såklart anpassade efter de restriktioner som råder i
september. Klicka på varje parasport distrikt nedan för att se respektive distrikts utbud:
Stockholm
Västmanland
Södermanland
Uppland

Här kommer ett urval av deras digitala föreläsningar:
Måndag 13 september
18.00-19.00
Anna Beck - cyklist i landslaget för paracyklister och hemmahörande i Värmland med
föreläsningen "Från Värmland till Tokyo".
Måndag 13 september
19.30-20.30
Rörelseförståelse och Parasport
Med Tobias Fahlén, Marie Persson och Maria Ståhl från RF-SISU
Tisdag 14 september
19.30-20.30
Varför Sociala medier?
Med Elias Håkansson, Parasport Sverige
-Hur gör vi för att fler ska hitta in i idrotten och föreningslivet?
-Att optimera synlighet på sociala medier.
-Tips och trix på hur du kan förbättra din synlighet.
Mer information finner du här: www.parasport.se/Distrikt/Stockholm/Parasportveckan

Bosse fyller 40 år

I år fyller BOSSE 40 år. De kommer fira detta med fem föreläsningar som äger rum
under hösten.
•

23 september – Framtidens arbetsmarknad för personer med
funktionsnedsättning. Har pandemin ändrat något?

•

7 oktober – Institutionsarvet – BOSSE startade upp när institutionerna lades ned.
Men vad händer idag?

•

28 oktober – Perspektiv på samhället, pandemin och rätten till råd och stöd.

•

11 november – Personlig assistans och pandemin – vad har vi lärt oss?

•

9 december – Mångfald av olikheter, tillgång för samhället, men utsatthet för
individen.

Föreläsningarna kommer att hållas digitalt (kl: 14.00 - 15:30) men även på plats om
smittskyddsläget tillåter det. Adress: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm.
Anmäl dig via deras hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se/om-bosse/bossersk40/

Ekonomi/ Lön
Till alla assistenter! Kom ihåg att ni behöver
klarmarkera era tidrapporter den sista varje
månad så att ni får er lön i tid månaden därpå.
Utlägg utbetalas varje fredag, en gång i
veckan. Utlägg ska vara din kundansvarig
tillhanda senast den 5:e i varje månad.

Tack för att ni tagit del av vårt
nyhetsbrev!
Vi önskar er en fin start på hösten! Var
rädda om varandra.
Vänliga hälsningar,
Team Livihop

Besök oss på www.livihop.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

