Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018
Met dit formulier dient u een aanvraag in voor een mantelzorgcompliment. Dit jaar geeft de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht mantelzorgers een VVV-Cadeaukaart met € 100,- saldo.
Gegevens mantelzorger:
Voor- en achternaam:

(man/vrouw)

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
U bent mantelzorger voor:
Voor- en achternaam:

(man/vrouw)

Postcode
Woonplaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoonnummer:
Aard van de beperking:
Wat is uw relatie met deze persoon? (partner, kind, ouder, buur, etc.)

Wat doet u wekelijks als mantelzorger voor deze persoon?

Vragen over nieuw mantelzorgbeleid
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan nieuw mantelzorgbeleid en is benieuwd naar wat uw
wensen en behoeften zijn. Uw antwoorden gebruikt de gemeente als input voor het nieuwe beleid.
Hebt u zelf ideeën hoe de gemeente u als mantelzorger (beter) kan ondersteunen?
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Ervaart u als mantelzorger knelpunten? Zo ja, op welk(e) gebied(en)?
O advies en ondersteuning over regelingen en voorzieningen
O het tijdelijk overnemen van de mantelzorgtaken (respijtzorg)
O op financieel vlak
O training en scholing
O anders, namelijk:

Ondertekening aanvraag
Ondertekening mantelzorger
Ik (de mantelzorger) geef toestemming om mijn gegevens te registreren bij MEE Mantelzorg. Dit is
nodig om in aanmerking te komen voor het compliment. MEE Mantelzorg gebruikt uw gegevens om het
mantelzorgcompliment te sturen naar uw adres. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Wilt u ook post ontvangen van MEE Mantelzorg? Dit betreft informatie over activiteiten, informatie
over de jaarlijkse waardering en toezending van het MEE mantelzorgmagazine.
0 ja

0 nee

Datum:
Handtekening:

Ondertekening hulpvrager (ontvanger van de mantelzorg)
Ik (de hulpvrager) geef toestemming aan MEE Mantelzorg om mijn gegevens te gebruiken voor een
steekproefsgewijze controle naar de juistheid van de ingediende aanvraag. MEE Mantelzorg verstrekt
uw gegevens niet aan derden.
Datum:
Handtekening:

Aanvullende informatie
 Tot 1 december 2018 kunt u een aanvraag indienen. U kunt het aanvraagformulier opsturen naar:
MEE
t.a.v. afdeling Mantelzorg
Antwoordnummer 3214
3300 VB Dordrecht





Een postzegel op de envelop is niet nodig.
Uw aanvraag wordt getoetst aan de criteria zoals die te vinden zijn op www.h-iambacht.nl/mantelzorgcompliment.
Het mantelzorgcompliment ontvangt u medio december 2018.
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