Op onze website,
www.gehandicaptenraadduiven.nl,
kunt u zich aanmelden om op de
hoogte gehouden te worden van
ontwikkelingen in het kader van
de Wmo.

dagelijks functioneren
toegankelijkheid
overleg met instanties
vertegenwoordigen
deskundigheid en advies

Hoe
kunnen
wij u
helpen?

bevordering integratie

Wilt u meer weten over
de Gehandicaptenraad
of heeft u vragen of
een probleem?

voorlichting

ontwikkeling

Het secretariaatsadres is:
Stichting Gehandicaptenraad Duiven
Rubensstraat 48
6921 LW Duiven
telefoon (0316) 26 26 01
U kunt ons mailen:
info@gehandicaptenraadduiven.nl

Of kijk op onze website:
www.gehandicaptenraadduiven.nl
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Stichting Gehandicaptenraad Duiven

Wat
doen
we?

l

We kunnen u relevante
informatie geven als u bij
het dagelijks functioneren
problemen ervaart.

l

We brengen knelpunten
in kaart op het gebied van
toegankelijkheid en vervoer
in Duiven, Groessen en
Loo, zoals toegankelijkheid
van gebouwen en het
Centrumplan. In overleg
met betrokken partijen
proberen we deze
knelpunten op te lossen.

l

We overleggen met
gemeente, winkeliers,
particulieren en instanties
om onderwerpen onder de
aandacht te brengen die
belangrijk zijn voor mensen
met beperkingen en/of
een chronische ziekte.

l

We beschikken over
grote deskundigheid
op het gebied van het
persoonsgebonden budget
(pgb) en de eigenbijdrageregeling. Vanuit die
deskundigheid kunnen
we adviseren over alle
aspecten van het pgb
en de eigenbijdrageregeling.

l

We willen de integratie
bevorderen tussen mensen
met en mensen zonder een
beperking, zodat er meer
onderling begrip ontstaat.

l

We geven voorlichting
op basisscholen, om zo
de beeldvorming van
kinderen over mensen met
een beperking positief
te beïnvloeden.

l

Valt het dagelijks functioneren
niet mee als gevolg van een
lichamelijke of verstandelijke

We vertegenwoordigen
de belangen van mensen
met een beperking in de
Raad voor Sociaal Domein
Duiven.

beperking of een chronische
ziekte? Heeft u praktische vragen?
Om u daarmee te helpen is de Stichting
Gehandicaptenraad Duiven opgericht.
Al ruim twintig jaar behartigen wij in
Duiven, Groessen en Loo de belangen
van mensen met een lichamelijke
beperking, een verstandelijke
beperking of een chronische ziekte.

l

We overleggen met
landelijke organisaties,
volgen bijscholing en
verzamelen informatie uit
relevante bronnen om op
de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen.

