
Behöver Du hjälp?

Kontakt
Vår besöksadress är:
Brukarstödcenter i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Föreningshuset Fontänen

Telefon: 013-12 33 10 • 013-12 30 60
E-post: brukarstod@telia.com

Hemsida: www.funktionsratt-ostergotland.se

Öppettider
Måndag – Torsdag 09.00 – 16.00
Fredag 09.00 – 13.30

Brukarstödcenter
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Vad kan Brukarstödcenter
hjälpa till med?
Det kan till exempel gälla:

• Ansökningar av olika slag

• Överklagningar

• Rehabilitering – rehabiliteringsinsatser

• Vårdbidrag, handikappersättning

• LSS- ärenden

• Hjälpmedel

• Rådfrågning

• Bilstöd och anpassningar

• Bostadsanpassning

• Hjälp med att fylla i blanketter

• Diskutera allt vad du vill:
livet, universum, sport och allting

Vilsen i samhället?
Vi kan hjälpa dig!
Många personer med funktionshinder upplever 
en stor klyfta mellan samhällets regelverk och 
den hjälp som personen faktiskt får.

Att ansöka om t.ex. LSS eller en bostadsanpassning 
kan vara som att ta sig igenom en djungel av lagar 
och paragrafer. 

På Brukarstödcenter kan personer med funktions-
hinder få råd och stöd. Det kan gälla hjälpmedel, 
vårdbidrag och handikappersättning, eller bara att 
ha någon att prata med.

Du som har ett funktionshinder eller är drabbad av 
långvarig sjukdom, anhörig och alla övriga intresse-
rade kan vända sig till oss för att få hjälp, service och 
vägledning.

Vi vänder oss också till dig som möter personer 
med funktionshinder i ditt yrke!

Alla är välkomna.

• Vi har tystnadsplikt.

• Du kan vara anonym.

• Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt!

Brukarstödcenter drivs av 
Funktionsrätt Östergötland med 
stöd från Region Östergötland.

Brukarstödcenter ska
INTE ta över samhällets
uppgifter utan vara en
RESURS!
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