Bezoek het gratis
inloopspreekuur
Ma:

10 – 12 u

Wo:

10 – 12 u

Vr:

10 – 12 u

Of bel voor
een afspraak
Ma:
Di:
Wo:
Do:
Vr:

9 – 16 u
9 – 16 u
9 – 16 u
9 – 16 u
10 – 12 u

Almelo Sociaal bestaat uit:
belangengroep gehandicapten BGA, ouderenbonden COSBO,
Kliënten Raad Almelo en WMO-adviesraad.

Grotestraat 174 7607 CZ Almelo
Tel. 0546-45 69 09

www.almelosociaal.nl
info@almelosociaal.nl

Hulp …
… als u moeite hebt met rondkomen
van uw inkomen

Waar loopt u tegenaan?

Hulp is dichtbij
Wat doen we nog meer voor u?
Elk jaar zetten we alles voor u op een rij aan mogelijkheden en
regelingen om minder geld te betalen. Dit heet de informatiewijzer.
U vindt deze op www.almelosociaal.nl. Of haal hem af op ons
kantoor.

Verder komen we op voor uw belangen. Hoe? Door advies te geven
aan de gemeente. Bijvoorbeeld over de regels en hulp voor mensen
met weinig geld. En over de regels om aan het werk te komen. Dus
hebt u hierover vragen? Stel ze aan ons.

Hebt u een uitkering of minimumloon? Dan is rondkomen vaak een
hele kunst. Bovendien spelen er soms problemen met uw uitkering.
Of ingewikkelde regels als u aan het werk wilt.
Gelukkig staat er hulp voor u klaar; hulp die uw leven een klein
beetje makkelijker maakt. Stel daarom uw vragen over deze en
andere situaties aan Almelo Sociaal.

Met dit en meer helpen we u







bezwaar maken
schuldhulpverlening
problemen met uw uitkering
brieven maken voor instanties
(lokale) belastingen kwijtschelden
huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget

Ook verzamelen we klachten en knelpunten van werktrajecten
(re-integratie). En van situaties waarbij u werkt en tegelijkertijd een
uitkering krijgt. Deel uw ervaring daarom met ons!

Voor wie?
Wij zijn er voor u als u een uitkering of minimumloon hebt. En als u in
Almelo, Dinkelland of Tubbergen woont.

Van wie krijgt u hulp?
Vanuit Almelo Sociaal helpen de vrijwilligers van de Kliënten Raad
Almelo u. Zij weten alles over werk en inkomen.

Helemaal gratis
U ontvangt onze hulp gratis. Wandel hiervoor binnen bij het
inloopspreekuur. Of bel voor een afspraak.

