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Stenimed AS tilbyr BPA til brukere med enkeltvedtak i kommunen. 
 
Vi tilbyr deg : 
 

• Hjelp til å gjøre din hverdag interessant og lærerik 
• Hjelp til å delta i aktiviteter 
• Hjelp til å kunne føle frihet i hverdagen og få et godt liv 
• Hjelp til å knytte vennskap og ta vare på venner 
• Praktisk hjelp i hverdagen 

 
Stenimed gir deg : 
 

• Opplæring og veiledning i å være arbeidsleder 
• Hjelp til å skaffe assistenter ved å utlyse, intervjue, ansette og lage 

turnusplan 
• Hjelp til å skaffe vikarer ved sykdom og ferier 
• Garanti for at assistentene får opplæring og oppfølging 
• Frihet til å benytte timene dine når og hvor du vil 

 
TA KONTAKT MED OSS FOR ET MØTE FOR MER INFORMASJON 
OG SPØRSMÅL : 
 
Seniorrådgiver Marit Radford, tlf. 48255433    mail : marit@stenimed.no 
 
 
Se ellers vår hjemmeside : www.stenimed.no 
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