Ulobas BPA gir deg muligheten til å leve livet – helt og fullt.
Med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Uloba bestemmer du selv over ditt eget liv.
Du kjenner din hverdag og dine behov best, derfor er det viktig at du velger hvem som skal jobbe
hos deg og hva de skal gjøre – når, hvor og hvordan.

Hos oss får du:
•
•
•
•
•
•
•
•

En solid og gjennomprøvd BPA-modell hos en ikke-kommersiell aktør.
God arbeidslederopplæring.
Opplæringstilbud til assistentene dine.
Din personlige BPA-rådgiver som selv er arbeidsleder i sin egen BPA-ordning.
Tilgang til Ulobas supportsenter som har åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
Møteplasser for erfaringsutveksling.
Fleksibel bruk av vedtakstimene dine gjennom året.
Gode verktøy som gjør jobben som arbeidsleder enklere.

Uloba - en profesjonell og ryddig arbeidsgiver for assistentene dine:
•
•
•
•

Dekning av assistentens utgifter i forbindelse med arbeid.
En egen, spesialtilpasset tariffavtale med Fagforbundet for personlige assistenter.
Grunnlønn fra kr. 180,55 pr. time*, tillegg for arbeid på kveld, helg og helligdager.
Ukentlig arbeidstid i full stilling 35,5 timer
*Gjelder fra 01.07.18

Du leder vi tilrettelegger:
Hovedoppgaven vår er å sørge for at du – eller den du påtar deg arbeidsledelsen for - får den
assistansen du/ dere ønsker. Det gjør vi ved å gi deg de verktøy og den opplæringen du trenger for
å lede assistansen. Uloba har arbeidsgiveransvaret for assistentene dine og sørger for alle formalia.
Uloba legger Alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA (NS 8435) til grunn for alle sine
tjenesteleveranser om ikke annet er spesielt avtalt med kommunen som oppdragsgiver. Les mer om
den her: http://www.standard.no/fagomrader/kontrakter-og-blanketter/kontraktstandarder---tjenester/

Uloba er funksjonshemmedes egen BPA-aktør:
Ulobas BPA er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede.
Uloba eies og drives av funksjonshemmede og er den tilretteleggeren som har lengst erfaring med
BPA i Norge.
Ønsker du å vite mer om Ulobas BPA – ta kontakt med vårt team for medlemsoppfølging som
veileder deg videre:
Anneth Nielsen: Tlf.: 32 88 23 62, Mobil: 918 10 586
Helle-Viv Magnerud: Tlf.: 32 88 24 19, Mobil: 469 58 288
Eller send en e-post til bpa@uloba.no. Du finner også mer informasjon på www.uloba.no
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