VOKSNE
BPA-ordning

BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og betyder, at du selv kan ansætte en eller flere
personer til at hjælpe med praktiske og personlige gøremål i hverdagen.
For at få bevilliget en BPA ordning skal du henvende dig til din kommune, som tager stilling til
din ansøgning. Udover at have et omfattende behov for hjælp, skal du selv være i stand til at
fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder, ligesom du skal være fyldt 18 år. Du har ret til
overlade opgaven som arbejdsgiver til en privat virksomhed som Focus People.
Som arbejdsleder skal du:
• varetage arbejdsplanlægningen med og for hjælperne
• udarbejde jobopslag og jobbeskrivelse
• udvælge hjælpere til jobsamtale og afholde jobsamtaler
• varetage oplæring og daglige instruktioner
• afholde medarbejderudviklingssamtale (MUS samtaler)
• afholde personalemøder
• indberette vagtplaner i hht. procedure fra ekstern arbejdsgiver
• sikre et godt arbejdsmiljø for hjælperne i hht. retningslinjer fra ekstern arbejdsgiver.
Du kan vælge at overlade arbejdsgiveransvaret til Focus People til:
• ansættelse og afskedigelse af hjælpere
• udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
• udbetaling af løn
• indberetning af skat
• tegning af lovpligtige forsikringer
• indbetaling af feriepenge, til barselsfond og ATP
• at gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
• at kommunikere og afrapportere til kommunen.
Focus People tilbyder ekstra ydelser bl.a. støtte til MUS samtaler, deltagelse i personalemøder,
vejledning i og omkring personaleproblemer, annoncering efter og rekruttering af nye
medarbejdere.
Focus People kan sende akut-vikarer i tilfælde af en nødsituation.
Besøg focus-people.dk eller kontakt os på 22 333 112 for yderligere information
om BPA-ordning.
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