Är du intresserad ?
Hör av dig till vår expedition på Köpmangatan 4 B
i Katrineholm, tfn 0150-568 47 eller direkt till
någon av oss på våra mobilnummer.
Anne Hagberg
070-566 45 90

Personligt ombud

- ett stöd till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder

Henrik Andersson
070-566 45 91
Vår ordinarie arbetstid är 8.00-17.00.
Du kan även nå oss via e-post:
personligaombud@katrineholm.se

Vi hjälper dig med problem och svårigheter
att hitta rätt i vardagen.

Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
0150-570 00

Flens kommun
642 81 Flen
0157-190 00

Sept 2006

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
0151-191 00

Vi är ’dörröppnare’ och lots vid kontakterna
med myndigheter, arbetsgivare, försäkringskassa mm.
Vi är helt fristående både från socialtjänst
och psykiatri och har naturligtvis sekretess.
Vi arbetar på ditt uppdrag.

Det här kan vi hjälpa dig med
Vår uppgift är att hjälpa dig att få det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av
vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter.
Vårt mål är att du ska återta makten över ditt eget liv
genom att hitta och nyttja dina rättigheter i samhället.
Vi kan till exempel
•

hjälpa dig att få kontakt med distriktssköterska och
läkare eller att samordna dina kontakter med vården;

•

hjälpa dig vid kontakter med försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, överförmyndare, bostadsbolag,
arbetsförmedling eller andra myndigheter;

•

hjälpa dig att skriva ansökan om stöd från samhället,
till exempel om kontaktperson eller god man;

•

föra din talan när du känner att du inte orkar själv.

Anne Hagberg och Henrik Andersson
är dina personliga ombud.

Det kostar inget
Allt detta är gratis. Personligt ombud är ett tidsbegränsat
stöd, och när du känner att du nått de mål du satt upp
och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi så småningom kontakten.
Men du är givetvis välkommen att söka vår hjälp fler
gånger.

Mötesplatser
Vi har kontor i Katrineholm, men är mobila och kan träffas i Flen eller Vingåker eller göra hembesök hos dig, om
du så önskar.

Så här få du kontakt med oss
Du eller någon anhörig ringer till oss (våra telefonnummer finns på baksidan) för att ansöka om personligt ombud.
Efter det bestämmer vi tid och plats för att träffas.
Välkommen!

