Pressmeddelande 5 september 2013

NyföretagarCentrum Motala Vadstena har nominerat Livskvalité i
Hemmet i Motala till Årets Nybyggare
IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige ger stöd till personer med invandrarbakgrund
som vill starta och driva företag i Sverige. Sedan 1999 delar de ut priset Årets Nybyggare. Avsikten
är att priset ska gå till en person med invandrarbakgrund som, trots hinder och relativt sämre
förutsättningar, har startat eget och bidragit med tillväxt i det nya landet. Sedan år 2000 står Hans
Majestät Kung Carl XVI Gustaf som prisets beskyddare.
NyföretagarCentrum Motala Vadstena har nominerat Banaz Hamdi på företaget Livskvalitet i
Hemmet i Motala till Årets Nyföretagare Pionjär i Motala.
Motivering:
”Banaz Hamdi engagerades sig tidigt i att hjälpa andra nybyggare genom tolkuppdrag och socialt
engagemang. Efter att ha slutfört utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet startade hon
2011 företaget Livskvalité i Hemmet, blev godkänd som privat leverantör av service- och
omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten först i Motala och därefter även i Linköping. Banaz Hamdi
har därefter blivit godkänd som Etableringslots på Arbetsförmedlingen.
Utgångspunkten för arbetet är att erbjuda service utifrån varje individs specifika behov med hänsyn
till språk, kultur och situation. Företaget erbjuder hjälp på bland annat arabiska, kurdiska, persiska.
Banaz Hamdi har med stor målmedvetenhet och envishet lyckats utbilda sig, etablera
myndighetskontakter och blivit godkänd i anbudsförfarande. Tack vare ett genuint socialt
engagemang och serviceanda med individen i fokus sprids en positiv bild av företaget och nya
kunder kommer till. Detta har även lett till att personer med utländsk härkomst kunnat erbjudas
anställning i företaget
Banaz Hamdi har därmed visat stor entreprenörskraft och mod och blivit utmärkt förebild för
många.”
Prisutdelningsceremoni Årets Nybyggare sker på Linköpings slott onsdagen den 18 september kl.
16.00. Landshövding Elisabeth Nilsson kommer att dela ut pris till två fantastiska företagare som
också kommer att tävla om det nationella priset som delas ut av HMK Carl XVI Gustaf i oktober.
För mer information kontakta:
Banaz Hamdi, Livskvalite i Hemmet, 073-944 32 34, livskvalite.hemmet@hotmail.com
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Motala Vadstena, 070-339 15 57,
kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner och
täcker 85% av Sveriges befolkning. År 2012 fick 22 500 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning.
9 400 företag startades. Efter tre år är åttioen procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta
gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Läs mer på
www.nyforetagarcentrum.se.

