For at alle barn
skal få frihet til å leve!

For mange, både barn og voksne med nedsatt
funksjonsevne, er Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA) et viktig hjelpemiddel for både å sikre praktisk
og personlig bistand, men også et meningsfylt og
aktivt liv med deltakelse i samfunnet.
Med brukerstyrt personlig assistanse får barnet ditt
mulighet til å delta i dagliglivet på linje med andre
barn, samtidig som dere kan leve et tilnærmet
normalt familieliv.
Med BPA for barn gjennom Prima Assistanse,
er dere i gode hender. Vi har lang erfaring med BPA
for både barn og voksne, og har en
egen spesialrådgiver med
kompetanse på store
ordninger rundt
et barn.

Vi hjelper deg
hele veien!

Hvordan søke BPA til barn
Når det gjelder å søke BPA til barn, er det enkelte
ting som er viktig å tenke på. For det første er det
viktig å være forberedt på at det kan ta lang tid å
få innvilget det timetallet man trenger med BPA.
Det kan være lurt å søke tidlig, slik at barnet blir
vant med å ha assistenter og en kan øke vedtaket
gradvis. Når søknad om BPA skal utarbeides,
bør assistansebehovet kartlegges og beskrives så
godt og detaljert som det lar seg gjøre. Ikke bare
tenk på behovene her og nå, men også fram i tid.
Husk at BPA også skal fungere som avlastning. Med
en god beskrivelse, har man et godt grunnlag for å
søke om antall timer BPA det er behov for. Det er
viktig å innhente dokumentasjon på behovet deres
fra fastlege, involverte spesialister og lignende som
kan beskrive behovet fra et faglig ståsted.
Din lokalavdeling vil mer enn gjerne stille opp for
deg hvis du trenger hjelp til å kartlegge deres
assistansebehov. I Prima Assistanse har vi også et
eget veiledningsteam som kan bistå med prosessen
med å få BPA. Veiledningsteamet har god erfaring
når det gjelder å søke BPA til barn, samt innehar de
tverrfaglig kompetanse og kan arbeide i team hvis
dere ønsker det. De bistår med oppfølging, juridisk
veiledning og rådgiving gjennom hele prosessen fra
start til slutt.

BARNEKONVENSJONEN
Alle barn skal kunne spise
seg mette, og alle har rett
til privatliv.

Alle barn har rett til et godt
helsetilbud. Barnets beste
skal komme i første rekke.

Alle barn har rett til et
navn, og alle er like mye
verdt. Ingen skal plages.

Alle barn har rett til å føle seg
trygge. Skole og utdanning er
også en rett alle barn har.
Alle barn har rett til hvile,
fritid og lek. Alle har rett
til å si sin mening.

Tlf. 22 150 100
post@prima-assistanse.no
www.primaassistanse.no

