Wij geven advies, informatie
en ondersteuning bij:
Uitkeringen & sociale zekerheid
Huur- en zorgtoeslag
Scholing
Studiefinanciering
Werk & CAO
Geld & schulden
De FSU - Jongeren zijn onderdeel van het
Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.
Het FSU is een provinciale bundeling van
belangenorganisaties. Het doel van het
FSU is het verbeteren van de positie van
Friese uitkeringsgerechtigden,
minima en gehandicapten.

Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Contact en informatie
Voor informatie, advies of hulp kunt u
bellen met het FSU. Onze medewerkers
brengen u dan in contact met één van de
spreekuren bij u in de buurt.

Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden
Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden
Telefoon : 058 - 213 99 92
E-mail: fsu@fsufriesland.nl
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Vóór jongeren,
Dóór jongeren!

Loop je vast in een wirwar van
regels en wetten?
Kom je er niet alleen uit en heb je
informatie, en/of advies nodig?
Kom dan naar het
Jongeren Advies Punt,
waar vrijwillige hulpverleners en
ervaringsdeskundigen je kunnen
helpen!

Wat is het jongeren Advies Punt?
Het Jongeren Advies punt is een
punt dat wordt bemenst door jongeren vanuit verschillende
opleidingen. Het FSU - Jongeren is
een team van vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen en
stagaires en is onderdeel van het
Fries samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden. Het team
geeft voorlichtingen op scholen
en aan werkloze jongeren, stelt
knelpunten aan de kaak en
verzorgt hulp en advies.

De visie van het FSU - Jongeren

Wat kunnen wij voor jou doen?

De komende jaren zullen veel jongeren
met onvoldoende scholing en grote
afhankelijkheid van
(zorg)voorzieningen het heel moeilijk
krijgen. Door de enorme bezuinigingen
is sprake van een opeenstapeling van
problemen.
niet alleen op financieel gebied,
maar ook in de leefsfeer.
(zoals het toenemen van het sociaal
(isolement en het ontbreken van
perspectief ).

Een eerste laagdrempelige opvang
vormen door vrijwillige hulpverleners waar
je terecht kan met vragen of problemen
op het gebied van uitkeringen, werk & cao,
geld & schulden, scholing en (zorg)
voorzieningen.
Daarnaast kunnen wij jou doorverwijzen
naar de juiste instanties in geval van
complexe problematiek zoals drugs &
verslaving, mishandeling, huiselijk geweld
enzovoorts.

