” Den här boken borde man
ha läst innan man började jobba
som personlig assistent.”
Anders, personlig assistent

Assistans med glans
Handbok för personliga assistenter
Vi hade helt enkelt inte fattat vitsen. Varken vitsen med assistans eller varför den skulle vara personlig. Så skriver författarens assistent i sitt förord, och pekar därmed
på en central fråga för personer med funktionshinder. Vad är egentligen assistans
och varför måste den utformas på varje persons villkor?
På ett intresseväckande sätt beskriver bokens författare Bengt Elmén en lång rad
situationer som på ytan kan tyckas ganska harmlösa, men kan innehålla många
fällor. Bengt Elmén vet vad han talar om. Han har själv omfattande behov av personlig assistans, och är därmed arbetsledare åt en lång rad personer. Efterhand
har han lärt sig hur han bäst sätter nya assistenter in i arbetet, och hur han och de
kan utveckla arbetsrelationen till fördel för båda.

Bengt Elmén är socionom med ett rörelsehinder sedan födseln. Som verksamhetsledare på STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige var han med och ledde det
första försöksprojektet kring personlig assistans 1987. Han är en engagerande
föredragshållare och ﬂitig författare.
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Välj hur du vill beställa:
Beställ från vår hemsida www.kommunlitteratur.se
Faxa denna sida till oss – 042-33 01 41
Lägg beställningen i ett kuvert och skriv:
Frisvar, 255 100 700, 263 20 Höganäs, så betalar vi portot.

Cool and Powerful
Bengt Elmén är mannen som övervinner svårigheter. Hans erfarenheter har lärt honom att ta itu med det som är svårt, istället för att
ﬂy undan. Det har bland annat inneburit att han trots talsvårigheter
ofta håller föredrag och att han trots rörelsehinder har skrivit ﬂera
böcker.
Bengt har under årens lopp varit arbetsledare för hundratals
personliga assistenter, och har med åren utvecklat en förmåga att
inte bara leda och utveckla sig själv, utan också andra.
I boken Assistans med glans ger Bengt Elmén konkreta
råd och tips både till dem som får och till dem som ger
personlig assistans.
Vill du veta mer om Bengt Elmén, gå in på:
www.bengtelmen.com
Vill du veta mer om bokförlaget som ger ut
Assistans med glans, gå in på:
www.kommunlitteratur.se

ANTAL

_____ Art nr 1283 Assistans med glans à 173:Porto, exp.avgift och moms tillkommer.

LEVERANS

FAKTURA (om annan än leveransadress)

Företag/Kommun

Företag/Kommun

Befattning
Namn

Namn/Avd

Adress
Postadress

Adress

Telefon

Postadress

Mailadress

Kommunlitteratur • Box 201 • 263 23 Höganäs
Besöksadress: Sporthallsvägen 4, Höganäs
Telefon 042-33 03 40 • Fax: 042-33 01 41
info@kommunlitteratur.se www.kommunlitteratur.se

