DET HÄR ÄR STIL

Personlig assistans är
självbestämmande

STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i
Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig
assistans. STILs modell av personlig assistans är förebild till
personlig assistans enligt LSS. STIL följer de lagar och regler
som finns. Men det är fortfarande vi som är de riktiga
experterna på personlig assistans.

Vårt sätt att anordna personlig assistans
är som det var tänkt från början:
Du bestämmer vad assistenterna ska göra
Du är den som leder arbetet. Så har det varit sedan STIL startade. Det är därför du kallas
för arbetsledare. Om du vill kan du ha en medarbetsledare. Vare sig du leder din assistans
själv eller tillsammans med en medarbetsledare är det du själv, och inte någon på ett kontor långt borta, som bestämmer över din personliga assistans.
Du bestämmer vilka som ska jobba som dina assistenter
Vissa arbetsledare i STIL skriver annonser, intervjuar och anställer sina egna assistenter.
Vissa arbetsledare har stöd från sin medarbetsledare eller från kontorspersonal.
Du bestämmer när de ska jobba
Du är den som bestämmer över assistenternas schema. Du kan få stöd att lägga ett schema
som passar ditt liv.
Du bestämmer var assistansen ska vara
Den personliga assistansen är inte knuten till en viss byggnad, som till exempel hemtjänst.
Assistenten är med dig var du än är, vad du än gör.
Vi äger assistansen tillsammans
STIL är ett kooperativ. Det finns inga aktieägare som gör vinst.
Vi har erfarenheten
Alla i STILs styrelse har personlig assistans. Många som jobbar på STILs kontor har
själva personlig assistans.

Arbetsledare

Medarbetsledare

Alla som är medlemmar i STIL är själva chefer i
sin egen personliga assistans. Det är därför vi
kallas för arbetsledare, inte brukare eller kunder. Så har det varit från början i STIL.

En medarbetsledare är en person som du själv
har bestämt ska ge dig stöd i din roll som
arbetsledare. Olika medarbetsledare gör olika
saker. Det viktiga är att medarbetsledaren gör
det som du vill ha stöd med.

Att assistansen är kopplad till dig som person
är det som gör den personlig. Det handlar
inte om vilka behov du har. Det handlar om
att du ska bestämma vad som fungerar för
dig i ditt liv. Vi kallar det självbestämmande.
Det är en av Independent Livings grunder.

”Så länge vi ser våra funktionshinder som
tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer
våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om
för oss hur vi ska leva.” 			
Adolf Ratzka, en av STILs grundare

Independent Living
Independent Living är en filosofi och en rörelse.
Det finns Independent Living-organisationer
i hela världen. I Sverige var det STIL som var
först med Independent Living. Vi kräver lika
villkor, lika skyldigheter och lika rättigheter för
människor med funktionsnedsättningar.
De flesta översätter det engelska ordet ”independent” till ”oberoende” på svenska. Många
tror att Independent Living betyder att man
ska klara sig själv, att göra saker utan hjälp av
andra. Men ingen i vårt samhälle klarar sig utan
hjälp av andra. Vi översätter ”independent” till
självbestämmande.
Att ha självbestämmande betyder att ha makten
över sitt liv. Det är att ha rätt att vara huvudperson i sitt liv.
Vi tror inte att läkare, politiker eller experter
vet bäst vad vi behöver. Vi själva är de riktiga
experterna på vad vi behöver. Vi kan ta ansvar
för våra liv. Samhället ser oss som svaga eller
sjuka. Men vi ska inte se oss själva som offer.
Tillsammans är vi starka. Vi ger varandra stöd
och kunskap. Vi föreslår olika lösningar som vi
behöver.

Att vara arbetsledare i STIL
Den personliga assistansen blir bäst om du bestämmer själv. Om du behöver stöd är
det STILs ansvar att se till att du får det.

Det här får du som arbetsledare i STIL:
Egen arbetsledarpartner
Din arbetsledarpartner är din kontaktperson på STILs kontor. Din arbetsledarpartner är den du hör av dig till när du
har frågor.
Medarbetsledare, om du behöver
En medarbetsledare är en person som du
själv har bestämt ska ge dig stöd i din
roll som arbetsledare. Medarbetsledaren
får stöd och utbildning från STIL, precis
som du. Olika medarbetsledare gör olika
saker. Det viktiga är att medarbetsledaren
gör det som du vill ha stöd med.
Ledarintroduktion
Alla nya arbetsledare i STIL får en
ledarintroduktion. Det är ett paket med
utbildning och vägledning. Du och din
arbetsledarpartner planerar ledarintroduktionen utifrån dina önskemål och behov.
Kvalitetskontrakt
Som arbetsledare har du ett avtal mellan
STIL och dig. Kvalitetskontraktet talar
om vilka stöd och verktyg du behöver för
att ha kontroll över din personliga assistans. Varje år gör vi en uppföljning på
kvalitetskontraktet.
Låg administrativ avgift
STILs administrativa avgift är 8% av den
statliga assistansersättningen.

Full insyn i din ekonomi
Din assistans har ett eget konto i STIL.
Du vet alltid hur den ekonomiska situationen i din assistans ser ut. Du kan logga in
till våra system och hämta ut ekonomiska rapporter när du vill. Eller så kan du
höra av dig till ekonomiavdelningen för
att få veta mer om ekonomin kring din
assistans.
Verktyg för schemaläggning
och rekrytering
STIL använder systemet Aiai för att göra
assistenternas scheman och verktyget
Reachmee för att lägga ut jobbannonser.
Du och din eventuella medarbetsledare
får utbildning i systemen när du går med
i STIL.
Unik assistansgaranti
STILs Assistansgaranti kan täcka kostnaderna för din personliga assistans i upp
till tre månader. Assistansgarantin gäller
om dina assistanstimmar dras in eller
om du hamnar på sjukhus och inte får ta
med dina assistenter.
Juridisk rådgivning
STILs medlemmar får kostnadsfri
rådgivning av vår jurist på kontoret.

Utbildningar i det du behöver
STIL håller utbildningar utifrån vad du och andra arbetsledare
behöver. Vi ordnar kurser efter behov, inte på fasta datum.
Du kan anmäla intresse för en utbildning på hemsidan, hos din
arbetsledarpartner eller genom att ringa eller mejla kontoret.
De flesta av våra egna utbildningar är kostnadsfria. Du kan
självklart välja att gå utbildningar hos någon annan också.

STIL som arbetsgivare
STIL är arbetsgivare åt dina personliga assistenter. STIL ser till att dina assistenter
får lön i tid, att administrationen fungerar och att det finns kollektivavtal.

Det här får dina assistenter i STIL:
En trygg arbetsgivare
STIL har funnits i över 30 år och har ungefär 1 500 personliga assistenter anställda.
Vår långa erfarenhet gör oss till en trygg arbetsgivare.
Kollektivavtal
STIL följer kollektivavtalet mellan KFO-Kommunal.
Individuell lön
Du bestämmer själv dina assistenters lön.
Friskvårdsbidrag
Alla assistenter som jobbar enligt schema i STIL har rätt till friskvårdsbidrag.
Pensions- och försäkringsförmåner
Dina assistenter är försäkrade enligt kollektivavtalet. De får också tjänstepension.
Utbildning
Dina assistenter får utbildning i det du behöver för din assistans.

Under 18 med
personlig assistans
Du som är under 18 har oftast stöd
från dina föräldrar i din personliga
assistans. Att växa upp med personlig assistans är annorlunda jämfört
med att börja använda personlig
assistans som vuxen. STILs projekt
”att växa upp med assistans” tar
fram metoder så du kan växa upp,
frigöra dig från dina föräldrar och
bestämma allt mer i ditt liv.

Självbestämmandekompassen
I STIL kan alla bestämma över sin assistans. Behöver du mycket stöd eller har god man
eller företrädare, kan du göra en självbestämmandekompass. Självbestämmandekompassen ska göra det möjligt för dig att kunna och få fatta egna beslut med stöd av
personliga assistenter, medarbetsledare och god man. Självbestämmandekompassen
består av olika delar. Du, din medarbetsledare, god man eller företrädare och dina
assistenter gör självbestämmandekompassen tillsammans.

Utbildning

Handledning

Ni får lära er hur den personliga assistansen ska
se ut för att du ska kunna bestämma.
Utbildningen bygger på kunskap från forskning
men också erfarenhet från många arbetsledare,
medarbetsledare, personliga assistenter och
gode män.

Ni jobbar tillsammans med arbetsledarpartner
på STILs kontor. Ni tar fram egna arbetssätt i
din personliga assistans. Ofta har arbetsledare
tillsammans med sina personliga assistenter,
medarbetsledare och företrädare egna erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för
det ni kommer fram till.

Föreningen STIL
Du som har personlig assistans i STIL är medlem i föreningen STIL, Stiftarna av
Independent Living. Vi är ungefär 200 medlemmar. STIL är ett kooperativ som ägs av
medlemmarna tillsammans. Föreningen är inte kopplad till något parti eller religion.

Som medlem får du:
Vara med och bestämma
Du har rösträtt på årsmötet. Du är med och bestämmer kring assistansanordningen
och det politiska arbetet.
Vara med på medlemsträffar
STIL ordnar medlemsträffar flera gånger om året. Träffarna har olika teman. Det kan
vara att resa med assistans, vad STIL ska jobba med politiskt eller vilka utbildningar
STIL ska ordna.
Dela erfarenheter med andra i STIL
STIL använder en metod som kallas peer support. Det betyder att dela erfarenheter med
andra i samma situation. Det finns peer support-träffar på flera ställen i landet.
Engagera dig internationellt
STIL jobbar ihop med andra föreningar i Europa och världen. Du kan följa med på
utbyten, konferenser och utbildningar.
Engagera dig i föreningen
Du kan kandidera till styrelsen, sitta i valberedningen eller ta ett annat uppdrag för
föreningen. Föreningen är öppen för alla medlemmar som vill engagera sig.

STILs politiska arbete
STIL har jobbat med politik från starten.
Idag träffar vi ofta politiker i riksdagen
och i olika partier. Vi försöker utbilda politiker i vad personlig assistans är. Vi svarar
på olika remisser och följer noga den politiska debatten. Vi reagerar på dåliga förslag, antingen genom att träffa politikerna
personligen eller skriva debattartiklar.
STIL tar fram nya lösningar för samhället. Vi gör egna rapporter som visar vad
personlig assistans är och vad det kostar.
Vi tror på ett samhälle där alla kan leva i
trygghet, frihet och jämlikhet. Vi tror att
det behövs ett golv som skyddar alla som
bor i Sverige. Vi kallar det Medborgargolv.

Välkommen till STIL!
Vare sig du redan har personlig assistans eller inte, kan du
kontakta oss när som helst för att få veta mer. Vi träffar dig där
du vill. Vi hjälper dig att byta assistansanordnare, söka personlig assistans eller överklaga beslut.
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