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Det kan virke som en uoverskuelig
opgave at søge om førtidspension.
Landsforeningen for Førtidspensionister kan rådgive og støtte
dig på vejen mod førtidspension.
Siden 1999 har Landsforeningen for Førtidspensionister, som udelukkende består af frivillige,
arbejdet for at formidle oplysning og yde støtte
til personer, på deres vej mod førtidspension. Vi
henvender os til langtidssygemeldte, skånejobbere, flex-jobbere og førtidspensionister. Foreningen
kan hjælpe med rådgivning og støtte i sagsforløb,
og være bisidder til møder med kommunen og
fagpersoner.
Vi har 10 lokalforeninger fordelt over hele landet,
hvor der arrangeres socialt samvær og aktiviteter.
Et medlemskab i en lokalforening, betyder at man
kan indgå i fællesskab med ligesindede og få gode
relationer i lokalområdet.
Læs mere på Landsforeningen for Førtidspensionisters hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysningerne til din lokale forening.
www.foertidspensionist.dk

Få overblik over dit
rådighedsbeløb som
førtidspensionist

Besøg vores hjemmeside og lav en
fælles beregning over din ægtefælle/samleverafhængighed, og
få et overblik over hvor mange
penge du vil have til rådighed som
førtidspensionist før skat.

Afstem
forventningsniveauet

Alle sager behandles individuelt,
derfor kan du ikke sammenligne
din sag med andres. Afstem dine
forventninger i forhold til dine ressourcer, og sørg for at dit ressourceforløb bliver tilpasset dine egne
evner og helbred.

Alt til sansestimulering – innovative,
højteknologiske eller simple produkter.
20 års erfaring med design af sanserum.
www.multicare.dk

Pro Comfort – din professionelle
samarbejdspartner ved behov for
individuel tilpasning af hjælpemidler.
Se og læs mere på procomfort.dk

MulitCare

Ressourceforløb

Førtidspension
eller ej

Du kan få indflydelse på dit
ressourceforløb, ved at afklare
overfor din sagsbehandler, hvad
du kan og ikke kan. Ressourceforløbet bruges til at vurdere din arbejdsevne og mulighed for at have
en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I sidste ende er det kommunens
interne pensionsnævn som tager
den endelige vurdering af hvorvidt du skal have førtidspension.
Landsforeningen for Førtidspensionister kan, med indsigt i sagens
akter, yde rådgivning og støtte dig i
din sag, hvis du er uenig i udfaldet.

Mødet med
rehabiliteringsteamet

På baggrund af dit ressourceforløb,
vil et rehabiliteringsteam bestående
af relevante fagpersoner vurdere din
arbejdsevne og indstille dig til enten
flex-job eller førtidspension. Få en
bisidder med til mødet med rehabiliteringsteamet, og få hjælp til at
forstå din vurdering.

100 -,
støt os

Send støttebeløb til
70396 med Mobilepay

FÅ DIN FRIHED TILBAGE
Lej en PM El-scooter med fuld service
og tilkaldehjælp døgnet rundt

Døgntlf.:

71 99 66 88
www.pm-elscooter.dk

PM El-scooter fastprisaftale er et alternativ
til at købe. For en fast, månedlig pris får du
en kraftfuld el-scooter med fuld serviceaftale og tilkaldehjælp døgnet rundt. Får du
brug for os, kommer vi straks. Også når du
punkterer kl. 2 om natten.
Kort sagt: Bare kør. Vi klarer resten.

Du
kan
arbejde
Dukan
kanarbejde
arbejde
Du
som
førtidspensionist
somførtidspensionist
førtidspensionist
som
Er du førtidspensionist
med
førtidspensionistmed
med
ErErduduførtidspensionist
følsomt
sind,
og
har
du
et
ønske
følsomtsind,
sind,ogoghar
harduduetetønske
ønske
følsomt
om
at
arbejde?
omatatarbejde?
arbejde?
om
I Jobbanken
fokuserer
vivipå
dine
I Jobbankenfokuserer
fokuserervi
dine
I Jobbanken
påpådine
styrker
frem
for
begrænsninger,
styrkerfrem
fremfor
forbegrænsninger,
begrænsninger,
styrker
og
hjælper
med
at
finde
det
rigtige
hjælpermed
medatatfinde
findedet
detrigtige
rigtige
ogoghjælper
arbejde.
arbejde.
arbejde.

Du
får
individuel
vejledning,
Dufår
fårindividuel
individuelvejledning,
vejledning,
Du
samt
tilbud
om
uddannelse,
samttilbud
tilbudom
omuddannelse,
uddannelse,
samt
idræt
og
netværksaktiviteter.
idrætogognetværksaktiviteter.
netværksaktiviteter.
idræt
ViViholder
en
tæt
kontakt
tiltildig,
holderenentæt
tætkontakt
kontakttil
dig,
Vi holder
dig,
både
når
du
søger
arbejde,
og
ereri i
bådenår
nårdudusøger
søgerarbejde,
arbejde,ogoger
både
i
beskæftigelse.
beskæftigelse.
beskæftigelse.
Kontakt
ososi dag
og
hør
mere.
Kontaktos
i dagog
oghør
hørmere.
mere.
Kontakt
i dag

”Jobbanken
formidler
godt,
”Jobbanken
formidler
godt,
”Jobbanken
”Jobbanken
formidler
formidler
godt,
godt,
meningsfyldt
arbejde
til
meningsfyldt
arbejde
meningsfyldt
meningsfyldt
arbejde
arbejde
tiltil
til
mennesker
med
et
følsomt
mennesker
med
et
følsomt
mennesker
mennesker
med
med
etet
følsomt
følsomt
ogogskrøbeligt
sind”
skrøbeligt
sind”
ogog
skrøbeligt
skrøbeligt
sind”
sind”

Herning
· Aarhus
· København
Herning
·· Aarhus
·· København
Herning
Herning
· Aarhus
Aarhus
· København
København
post@job-banken.nu
| www.job-banken.nu
post@job-banken.nu
|| www.job-banken.nu
post@job-banken.nu
post@job-banken.nu
| www.job-banken.nu
www.job-banken.nu

• 13798 • www.jsdanmark.dk

- Fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen
-- Fhv.
statsminister
Poul
Nyrup
Rasmussen
- Fhv.
Fhv.
statsminister
statsminister
Poul
Poul
Nyrup
Nyrup
Rasmussen
Rasmussen

Herning · Aarhus · København
Herning
·· Aarhus
·· København
Herning
Herning
· Aarhus
Aarhus
· København
København

