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TID: Onsdag 20. november kl. 18.00 

STED: Scandic hotell Ambassadeur, Drammen 

PÅMELDING Anne Nystuen, mobil 97707952 Kun sms, eller 
annenystuen@hotmail.com 
eller til: 
Øyvind Bråthen, mob 916 75 206 eller braoyv@banenor.no 

innen 15. november 2019 
Vennligst oppgi om du bruker manuell eller elektrisk rullestol, og 
om matallergier. 
 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen 

RETTIGHETER  
Velkommen til foredrag og likemannstreff. Vi tar en ny runde om rettigheter for 

funksjonshemmede. Dette er som kjent stadig et aktuelt tema. Nye medlemmer 

kommer til, man kommer i nye livsfaser, og – ikke minst - lover og rettigheter 

endres stadig. Så her trengs det oppdatering og påfyll. 

Vi har igjen invitert jurist Atle Larsen fra FFOs Rettighetssenter.  

http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/Ansatte/Atle-Larsen/ 

Siden det skal være et likemannstilbud, så setter vi også av litt tid til å 

utveksle erfaringer mellom medlemmene, i plenum. 

 

 

Invitasjon til temakveld  
Med Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 
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Noen mulige aktuelle emner: 

✓ BPA 

✓ Bil og HC-parkering 

✓ Bolig og tilrettelegging 

✓ Stønad til bil  

✓ Økonomisk kompensasjon 

✓ Kommunale tjenestetilbud 

 

✓ Skole (hjelp på SFO) 

 

✓ Utdanning  

✓ Arbeidsreiser og transport 

✓ Fra uførepensjon og ut i arbeid – 

hjelp fra NAV? 

✓ Inntektssikring 

 

Det vil bli enkel servering. 

 

Jernbanestasjonen ligger ca. 80 meter ifra hotellet og buss-stasjonen ligger rett utenfor. 

 

Arrangementet er gratis. 

 

Med forbehold om skrivefeil, endringer og avlysning ved for få påmeldte. 

Vi minner også om 
 

Julebord Lørdag 7. desember 
for alle medlemmer 
Invitasjon med mer informasjon kommer! 

 

 

Har du husket GRASROTANDELEN? 
Foreningens organisasjonsnummer er 
995 444 119. 
Gi beskjed til din tippekommisjonær og støtt 
foreningens arbeid. 5% av din innsats går direkte til 
foreningen du støtter. 

Har du ny e-postadresse?  
Send en mail til 
annenystuen@hotmail.com og til 
post@cp.no. Du får informasjon og 
invitasjon raskere, og foreningen 
sparer penger! 
Hold dere også oppdatert på 
www.cp.no. Her legges det ut info og 
eventuelle endringer. 

Lik oss på Facebook: 

Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 

https://www.facebook.com/Cerebral-Parese-foreningen-i-Buskerud-554678208024395/?ref=bookmarks 
https://www.cp.no/om-oss/fylkesavdelinger/buskerud/ 

Ekte og ærlig inkludert 
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