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CONTACT GEWENST?!
Voor mensen met psychische aandoeningen kan het lastig zijn contact aan te gaan
en/of te onderhouden. Mensen voelen zich
vaak onzeker en het taboe op psychische
aandoeningen werkt ook niet mee.
Op dinsdag 27 maart organiseert het
GGz Informatiepunt samen met ZON een
gezellige en informatieve avond over
contact. Medewerkers van de gemeente
Leiden (Wmo) en tal van
vrijwilligersorganisaties vertellen wat zij kunnen doen om mensen te
ondersteunen in het voorkomen van sociaal isolement en het bevorderen van sociaal contact.
Kom ook langs op 27 maart en neem onder het motto “Ik ga naar het
Inloophuis en neem mee…” Neem vooral iemand mee. Hoe meer contact hoe beter!

NIEUW JASJE VOOR ERVARINGSWIJZER
Ervaringswijzer is een online community voor en door psychisch
kwetsbare mensen bezig met het herstel van moeilijkheden, wat die ook
zijn.
In februari is de site geheel vernieuwd en een groot gedeelte van
Nederland wordt nu gedekt. De province Zuid-Holland is nog slecht
vertegenwoordigd op de site, maar binnenkort zal ook Holland Rijnland
op deze nuttige en informatieve site te vinden zijn.

AGENDA

Ma 19 maart 19.30 - 22.30
Film in het Inloophuis
Hooigracht 12-14
Ma 26 t/m zo 31 maart
Week van de Psychiatrie 2012
“Contact gewenst?!”.
Di 27 maart
Ik ga naar het Inloophuis en neem mee….
Hooigracht 12-14
Vrij 30 maart 15:00 -19.00
Netwerkbijeenkomst Ervaringsdeskundigen
Hooigracht 12-14
Vrij 30 maart 19.30 - 22.30
Swingavond in het Inloophuis
Hooigracht 12-14
Ma 2 april 19.30 - 21.00
Lotgenotengroep voor familieleden en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen
Hooigracht 12-14
Voor meer informatie over de activiteiten
van het Inloophuis en het Informatiepunt:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

CLIËNTENPARTICIPATIE WMO-BELEID
De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het regelen van dagbesteding en begeleiding) Momenteel valt deze zorg onder de AWBZ, maar met ingang van het volgende jaar kunnen mensen hiervoor
terecht bij het WMO-loket van hun gemeente.
De gemeente Leiden wil haar toekomstige beleid omtrent de WMO mede baseren op de ideeën en meningen van cliënten en heeft daarom een project gestart om cliënten te betrekken bij de beleidsontwikkeling. Voor dit project heeft de gemeente contact opgenomen met een aantal cliëntenorganisaties in Leiden, waaronder stichting ZON (Zorgvragers Organisatie Noordelijk Zuid Holland).
In maart en april zal ZON, in nauwe samenwerking met het GGZ-informatiepunt en het Inloophuis Psychiatrie, interviews
afnemen met een aantal cliënten. De informatie die uit deze diepte-interviews wordt verkregen zal mede als basis dienen
voor de verdere beleidsontwikkeling door de gemeente.
Voor meer informatie over dit project: kunt u contact opnemen met mvanbiezen@ggz-informatiepunt.nl.

VAN A NAAR BETER
De bereikbaarheid van Hooigracht 12-14
is onlangs fors verbeterd.
De door de gemeente beloofde fietsenrekken zijn geplaatst. Hier zijn wij, en de
buurt vermoedelijk ook, erg blij mee.
Zo kunnen enkele tientallen bezoekers
hun fiets nu netjes kwijt en worden stoep
en ingang niet meer geblokkeerd door
een woud aan tweewielers.
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

