Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen

2018-05-28

Linda Winter Vikström, 016-710 92 30
070-167 29 00

Vill du ansöka till V.I.P-kursen?
Vad gör vi på V.I.P-kursen?
Vi pratar om självkänsla
och om relationer.
Vi pratar om att göra val
som är bra för en själv.
Vi gör övningar för att träna oss
på att vara tydliga
med vad vi vill och inte vill.
Vi gör övningar som lär oss
att förstå varandra
och tycka om oss själva.
Information om V.I.P-kursen.
Vi träffas 12 gånger.
Varje träff är två timmar.
Vi träffas en gång i veckan.
Vi har rast och vi får fika varje träff.
Det kan vara ungefär sex personer i en grupp.
Kvinnor och män går i olika grupper.
Om du är transperson eller icke-binär
kan du söka till den gruppen
du själv känner är rätt för dig.
Om V.I.P-kursen och hab-ersättning.
Om du har daglig verksamhet eller
sysselsättning får du delta i kursen
på arbetstid och behålla hab-ersättningen.
Du kan också få hab-ersättning om du går
annan tid än arbetstid och inte redan har
full ersättning för 40 timmar i veckan.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina uppgifter i ansökan.
Vi använder dina personuppgifter för att registrera dig på kursen samt att informera och kalla.
När du skriver under ansökan samtycker du till att vi sparar dina uppgifter.
Förvaltningen ansvarar för att uppgifterna hanteras på rätt sätt.
För mer information om GDPR se www.eskilstuna.se/vip
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Hur du ansöker till V.I.P-kursen.
Du kan lämna eller skicka in ansökan
i ett vanligt brev eller med internposten.
Du kan också maila din ansökan.
Adress:
Linda Winter Vikström
Vård-och omsorgsförvaltningen
Företagens hus
Munktellstorget 2
631 86 Eskilstuna
Mailadress: vip@eskilstuna.se
Skicka din ansökan senast onsdag 15 augusti.
Det finns begränsat antal platser.
Den som inte gått kursen tidigare har förtur.
Du får veta om du blir erbjuden
plats senast den 11 september.
Du kan också erbjudas reservplats
senast den 24 september.
Har du inte blivit kontaktad den 24
september får du tyvärr inte plats
på VIP-kursen den här gången.
Då får du gärna söka till kursen
igen nästa tillfälle.
Har du frågor eller vill du veta mer?
Maila, ring eller skicka sms till:
Linda Winter Vikström
Utvecklare V.I.P.
016-710 92 30, 070-167 29 00
vip@eskilstuna.se
Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina uppgifter i ansökan.
Vi använder dina personuppgifter för att registrera dig på kursen samt att informera och kalla.
När du skriver under ansökan samtycker du till att vi sparar dina uppgifter.
Förvaltningen ansvarar för att uppgifterna hanteras på rätt sätt.
För mer information om GDPR se www.eskilstuna.se/vip
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Ansökan till V.I.P-kursen
Grupper för kvinnor
Jag kan alla dagar och tider:

Grupper för män

□

Jag kan alla dagar och tider:

Tisdagar, Företagens hus, start 18/9

Tisdagar, Företagens hus, start 18/9

□

□

Klockan 13:30-15:30
Onsdagar, Delfinen i Skiftinge, start 19/9

Klockan 9:00-11:00
Onsdagar, Företagens hus, start 19/9

□

□

Klockan: 17:00-19:00
Torsdagar Munktellarenan, start 20/9
Klockan: 9:00-11:00

□

Klockan: 13:30-15:30
Torsdagar, Bellmansplan, start 20/9

□

Klockan: 17:00-19:00

□

Jag behöver:

□ Vilket språk?_____________________________________
Allergi/ specialkost □
Tolk

Vad?__________________________________________________

□

Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Övriga anpassningar?______________________________________
Jag kommer att ta med en stödperson till VIP-kursen Ja

□

Nej

□

Stödpersonens kontaktuppgifter :____________________________
Namn:_________________________________________________
Mailadress: ____________________________________________
Telefonnummer:________________________________________
Datum: _______ Underskrift:_____________________________
Skicka in din ansökan senast den 15 augusti 2018.
Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina uppgifter i ansökan.
Vi använder dina personuppgifter för att registrera dig på kursen samt att informera och kalla.
När du skriver under ansökan samtycker du till att vi sparar dina uppgifter.
Förvaltningen ansvarar för att uppgifterna hanteras på rätt sätt.
För mer information om GDPR se www.eskilstuna.se/vip

