Hulpverlening instanties regio Eindhoven en omgeving
Omschrijving

Namen en Links
NEOS Centrale
Aanmelding

Hoogstraat 229/B, Eindhoven
Neos biedt maatschappelijke opvang voor dak- of thuislozen in de regio
Eindhoven met complexe problemen. Wij begeleiden naar inkomen, werk,
wonen & sociale contacten

Lumens

Don Boscostraat 4, Eindhoven
Gelukkig zijn betekent voor de meeste mensen: je eigen leven in de hand
hebben. Maar soms is dat even niet het geval. Dat…
Focus op jeugd en buurten
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen
om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende
concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.

Lunetzorg

Goed leven met een zachte g
Als Brabantse stichting ondersteunen wij mensen met een verstandelijke
beperking. Ruim 2.800 cliënten van alle leeftijden rekenen op ons voor wonen
en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte,
incidentele ondersteuning.

Venster Het

Specialisme: ADHD, Autisme, Gezin, Huiselijk geweld, Opvoeding, Zorg
Franklin D Rooseveltlaan 18, Eindhoven
Begeleiding voor kinderen

Joods Maatschappelijk
Werk Hoofdkantoor
Amsterdam (JMW)

Parklaan 85, Eindhoven

Blijf van m'n Lijf (Neos)

Voor (informatie over) plaatsing: (040) 2950456
Blijf van m'n Lijf biedt opvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor
geweld.
Bij Blijf Eindhoven worden vrouwen en kinderen opgevangen die vluchten voor
partner en/of familie, voor mensenhandel en/of gedwongen prostitutie,
vanwege eerwraak of eergerelateerde problemen.
Vrouwen blijven gemiddeld 3 maanden in het opvanghuis.

Beschermingsbewind
regio Eindhoven=
financiële begeleiding
door de rechter
ingesteld.

Voor Wie?
U kunt bij ons terecht wanneer de financiële problemen u boven het hoofd
groeien.
De reden hiervan hoeft niet perse een grote schuldenlast te zijn maar wanneer
u gewoonweg door de bomen het bos niet meer ziet helpen wij u graag.
Hieronder de bewindvoerders kantoren op alfabetische volgorde:
Beschermingsbewind Best
Bewindvoeringskantoor van Rijn
Crescendo Inkomens en Vermogensbeheer bewindvoering
G&K Bewindvoering
Hera bewindvoering
Het Bewindsloket bewindvoering
Leijssen Bewindvoeringen

Libra bewind
Reeling bewind en mentorschap
Sijtsma Bewindvoering
Stichting Opmaat bewindvoering en vermogensbeheer
Wever bewindvoering
ZEKER Financiële Zorgverlening bewindvoering
Regeltante helpt bij
financiële huishouding
zonder tussenkomst van
rechter

https://ypsilonedk.nl/wp-content/uploads/Regeltante.help_.pdf

Vrijwilligerspunt

Uitgaand van de gedachte van de participatiesamenleving is de term
‘vrijwilliger’ eigenlijk van toepassing op iedere betrokken, actieve burger van
Eindhoven. Inwoners die zich regelmatig (extra) inzetten voor hun naaste(n),
voor buren, hun wijk, een vereniging of bepaalde activiteiten op stedelijk
niveau. Dit stimuleren wij graag, want actief burgerschap wordt, mede door
een veranderend overheidsbeleid, in de toekomst steeds belangrijker.
VRIJWILLIGERSPUNT BIEDT EXPERTISE
Actieve burgers tonen dagelijks hun inzet en zijn betrokken bij Eindhoven en
haar bewoners.
Hun werk is waardevol en geeft veel voldoening. Vrijwilligerspunt faciliteert
daarom zowel actieve burgers als organisaties om actief burgerschap goed te
organiseren. Vanuit onze expertise beantwoorden wij allerlei vragen en bieden
wij daar waar nodig ondersteuning.

MEE voor cliënt en
omgeving

√ Onafhankelijke cliëntondersteuning
√ Voor kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en anders betrokkenen
√ Specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking
Dit doet de Stichting Zelfhulp Netwerk voor jou
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant stelt alles in het werk om
zelfhulpgroepen goed te laten ‘draaien’. Of het nu om een beginnende
zelfhulpgroep gaat of om een groep die al langer bestaat. De hulp die we
bieden, is heel concreet:

Zelfhulpnetwerk
verslaving

• we zorgen voor een geschikte locatie voor groepsbijeenkomsten;
• we stellen informatie/documentatie samen;
• we coachen begeleiders van een nieuwe zelfhulpgroep bij het opstarten en
bij het voortzetten van de groep;
• we helpen een groep bij de PR, bijvoorbeeld wanneer de groep een folder wil
maken;
• we zijn voor instellingen in de (regionale) gezondheidszorg aanspreekpunt en
gesprekspartner.

Zelfhulpnetwerk

Zelfhulp hélpt!
Maak je een moeilijke tijd door? Dan ben je misschien erg geholpen met
mensen die dezelfde problemen hebben. Door hen weet je dat je niet alleen
staat.
Met elkaar praten, helpt
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant brengt lotgenoten bij elkaar. Wij
brengen je in contact met de begeleider van een zelfhulpgroep. Zo kun je zelf
die belangrijke stap zetten, op weg naar herstel. De kans is groot dat je hier een
nieuwe start maakt. Dit doe je helemaal zelf, samen met je lotgenoten.

